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Hadrendbe
állnak a tél ellen

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. a téli
szezonban az országos közúthálózaton összesen mintegy
1000 munkagépet állít hadrendbe. Az idén a gépparkban
számos fejlesztést és beruházást hajtottak végre: többek
között 10 darab multifunkcionális Unimogot, 15 darab,
a külterületi országos kerékpárutak téli kezelésére is alkalmas John Deere kistraktort és 6 nyerges vontatót
is beszereztek. Hajdú-Bihar
megyében 1664 kilométernyi
utat kezelnek 5 mérnökségen
keresztül. 218 fő dolgozik a
téli munkákban, 49 hókotró,
10 rakodógép és 5 önjáró hómaró vethető be. /6. 
HBN

Huncsik Barbara
Borsodnádasd

VASÁRNAPTÓL

Galgóczi Klaudia
Mikepércs

A felderítők napján

Tudjon meg többet
a hölgyekről a 3. oldalon.

Szent Mártonnak, a felderítők védőszentjének emléknapja alkalmából zenekarral kísért menettel, szentmisével és állománygyűléssel ünnepelt a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezrede pénteken Debrecenben, a Kossuth laktanyában, illetve a Megtestesülés templomban. 
FOTÓ: KISS ANNAMARIE

El nem fogyó szeretet
Mintegy húszezer gyermek kapcsolódott be a
Méltóság Nap programjaiba.

Karnik Szabina  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A csoportkörért
szállnak harcba

ját pénteken tartották a Debreceni Benedek Elek Általános
Iskolában. Az esemény kapcsán a diákok piros szélű, sárga színnel kitöltött pillangót
formáztak meg az intézmény
udvarán, s az emberi méltóság
jegyében közösségi aktivitást
(sport-, zene-, kulturális, kreatív tevékenység) végeztek.
– Ha összegezni szeretném a
Méltóság Napot, számomra a
soha el nem fogyó szeretetről

Több mint félszáz
általános és középiskola, továbbá óvoda csatlakozott Debrecentől Hajdú-Bihar megye
több településén át Szegedig,
Budapestig ahhoz a Méltóság
Naphoz, melynek megnyitóDEBRECEN.

DEBRECEN. A szerb Jagodinát
fogadja a DVSC Schaeffler
együttese szombaton 15.30tól a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. Az EHF-kupa-párharc győztese bejut a
januári csoportkörbe. Karnik
Szabina bízik benne, a Loki
előnyt szerez a jövő heti vis�szavágóra. /9. 
HBN

DEBRECEN. Lépéshatár

címmel
nyílt projektkiállítás péntek
délután a Modemben.
A páneurópai piknik megrendezésének és a berlini fal
lebontásának 30. évfordulója
alkalmából a Deutsches Kulturforum és a kortárs művészeti galéria közösen mutatja
be a magyar kerítésbontástól
a határnyitásig, a békés forradalomtól a német egységig

(2019. 11. 08.)

árfolyam

változás

Euró

333,66

+1,09

USA-dollár

302,25

+2,05

Svájci frank

303,59

+1,33

Angol font

387,15

+0,85

Román lej

70,08

+0,15

Ukrán hrivnya 12,34

+0,09

Horvát kuna

44,90

+1,15

Lengyel zloty

78,25

+0,30

Komolay Szabolcs tanácsnok a
megnyitón  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A balesetben sérültek
harmada kerékpáros
DEBRECEN. Amíg az egy évvel
ezelőttihez képest csökkent
a személyi sérüléses közúti
balesetek száma, addig emelkedett a gyalogosok, kerékpárosok részvételével bekövetkezett szerencsétlenségek
aránya. A személyi sérüléses
esetek 5 százalékában érintettek a gyalogosok, 35 százalékában pedig a biciklisek.
A Debreceni Rendőrkapitányság kiemelt feladatként
kezeli a baleset-megelőzést

A tartalomból
Szemlézték kezük munkáját  3. oldal
Emléktábla Kóti Árpádnak  4. oldal
Hetvenegy éve házasok 
7. oldal
Mese az álommanókról 
8. oldal
Hajdú-bihari Napló
4001 Debrecen, Postafiók 72

www.haon.hu
Telefon: (52) 998-181

9 770133 105064
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az életünket átszövi születésünktől egészen az elmúlásig.
Nagyon örülök annak, hogy
ezt a programot a diákjaink a
családjuk részére is kiterjesztették, ezzel is bizonyítva,
hogy a családok közötti ös�szetartás nagyon fontos a számukra – fűzte hozzá. 
PTZ
Gara Gyula 

A cikk a 3. oldalon
folytatódik
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és a szabályszegők kiszűrését. Ehhez minden lehetséges
eszközt megragadnak, hiszen
a legfontosabb, hogy minél
kevesebben sérüljenek meg
az utakon. Így rendszeresen
ellenőrzik a közlekedőket.
Kiemelt figyelmet fordítanak
a mozgásban elkövetett szabályszegők kiszűrésére.
Ezen történéseket képi dokumentáló és sebességmérő
eszközök segítségével rögzítik is. /4. 
OCS
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tartó időszakot. A kiállítás
megnyitóján köszöntőt mondott Komolay Szabolcs tanácsnok, míg a Német Nagykövetséget Tátrai-Magó Judit
képviselte.
– Az NDK és az NSZK létrejöttével két ideológia feszült
egymásnak ugyanabban az
országban. A berlini fal építése előtt a falakra úgy gondoltunk, hogy védelmeznek va-

DEBRECEN. A

lamilyen külső behatástól. Ez
a fal azonban elválasztotta a
szülőt a gyermektől, testvért
a testvértől. A fal azonosult
a kommunista diktatúrával,
az elnyomással, így az 1989es lebontása is szimbolikus
értelmet nyert: nem pusztán
egy betonfal semmisült meg,
hanem a kommunizmus
rendszere is – fogalmazott
Komolay Szabolcs. /11.  SZD

napokban hozták
nyilvánosságra, hogy bővítették a hungarikumok gyűjteményét, méghozzá a több
mint 100 évre visszanyúló
dobostortával. Az édes süteményről a debreceni mestercukrászt, Gara Gyulát kérdeztük. Hangsúlyozta kizárólag
az eredeti receptben leírtak
hozzávalóiból készülhet el a
dobostorta. – Nekem is a kedvenceim közé tartozik, s nem
telik el úgy nap, hogy a cukrászok ne készítsenek el egy dobostortát sem – tudtuk meg
Gara Gyulától. /14. 
ND

Informatikai
támogatás
Modern hálózati labor kiépítése érdekében részesült 8 millió forint értékű
adományban a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András
Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziuma az egyik
informatikai társaságtól.
Az eszközöket az intézmények pénteki ünnepségén dr. Barcsa Lajos
igazgató (a képen balról)
vette át Karsheh Nabil
üzletágvezetőtől. /3. 
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A kedvenc a
gyűjteményben

Faldöntés a Modemben

Devizaárfolyam
Pénznem

és az önmagunk s mások felé
irányuló figyelemről szól – fogalmazott az eseményen Porkoláb Gyöngyi, a Debreceni
Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hetei József,
a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola igazgatója úgy
véli, a méltóságkifejezés azok
közé tartozik, amelyekre talán
az egész életünket felfűzhetjük. – Ehhez a fogalomhoz társítható minden érzés, amely

Magenta

Yellow
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Aktuális 3

HAJDÚ-BIHARI

Arannyal tömött zsebek
Az 1. oldali cikk
folytatása

TTÓLON
A
B
M
SZO ÁLUNK
RT
HÍRPO

Huncsik
Barbara

Karika Rozália egy látássérült
gyermek gondolatait tolmácsolta a benedekes diákok
számára.
A Debreceni Tankerületi
Központ kabinetvezetőjének
története szerint csütörtökön
pályaválasztási fórumot tartottak, amelyen nyolc iskola diákjai mutatták be, milyen az élet a
saját iskolájukban. Köztük voltak a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium látássérült tanulói
is, akik a standjuknál beszéltek
az életükről. Az egyik ép gyerek azt mondta, nagyon rossz
lehet úgy élni, hogy nem látják a világot. Egy nagyon apró
gyermek a következőt mondta: nem számít. Az élet szép,
és mi is nagyon szeretünk élni.
– Én ennél bölcsebbet mondani
nem tudok. Az élet szép, és ennél szebb nincs is.
Dr. Seszták István, a Hajdúdorogi
Főegyházmegye
főhelynöke úgy véli, az istenfélő ember talán azt érzi,
hogy mindaz, ami emberi, az
Istentől jön, s a méltóság is
„isten
emberi”. – Talán félelmetes, titokzatos, de biztos,
hogy az emberi méltóság túlmutat önmagán. Valamiből
fakad. Az Isten folyamatosan
megajándékoz minket az em-

Névjegy

Borsodnádasd

Életkor:

24 év

Magasság:

173 cm

Csillagjegy:

Rák

Kedvenc étel:

rakott krumpli
Kedvenc ital:

rostos gyümölcslé
Kedvenc zene:

Voxis, I just wanna

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola kisdiákjai együtt, az emberi méltóság jegyében  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

mert az Isten az életet ajándékként szánja nekünk.

beri élettel. Amikor a nem látó
gyermek azt tudja mondani,
hogy az élet szép, akkor csak
arra tudunk gondolni, hogy
valaki megsúgja neki. Ez a
nagybetűs valaki az az Isten,
aki megajándékoz a maga
végtelen és fölfoghatatlan
mindenhatóságából mindenkit – fogalmazott dr. Seszták
István. Hozzátette: amikor az
emberi élet végére, szenvedéseire, csodáira gondolunk,
azt kell látnunk, hogy az Isten
végtelen szeretetéből fakad.
Mindenki méltó valamire,

Az élet szeretete
Bódor Edit, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni elnöke a köszöntőjében
arra emlékeztetett, hogy a mi
életünk egy olyan aranypénzzel
telt zseb, amelybe ha belenyúlunk, és kivesszük belőle azt,
amit az Istentől kaptunk, akkor
megtaláljuk az értékeinket. Annak a pillanatnak az örömét,
amelyet együtt élhetünk meg,
s olyan erőt, amelyet a későb-

Kedvenc parfüm:

Playboy,
Valentino

bi időkben meg tudunk őrizni.
– Azt gondolom, hogy a legnagyobb hála a szívünkben az lehet, ha a pillanatok örömét, az
együtt eltöltött időt szeretetben,
békében tesszük, és minden
olyan pillanatért hálát tudunk
adni családunknak, barátainknak és a Jóistennek, amit együtt
el tudtunk tölteni – fűzte hozzá.
S mit jelent a gyerekek számára a méltóság? A lapunk által
megkérdezett Orosz Lili számára
a beteg embereken való segítséget, míg Rácz Réka Juditnak az
élet szeretetét. 
PTZ

– Kereskedelem-marketing szakon végeztem, jelenleg pultosként dolgozom. Szabadidőmben szeretek
sportolni, biciklizni, de
a szívemhez legközelebb a foci áll. Odavagyok a tetoválásokért.
A versenyre a barátok
és ismerősök buzdítására jelentkeztem, de
természetesen engem
is hajt a kíváncsiság.

Mérföldkő a Mechwart életében
Újabb támogatást
kapott a gépipari és
informatikai szakgimnázium.

mind szakmailag támogatnak
minket – mondta el dr. Barcsa
Lajos, az iskola igazgatója. A
mostani több millió forintos
támogatást a hálózati oktatás
korszerűsítésére, a gyakorlati
oktatás fejlesztésére, valamint egy új, modern hálózati
labor kiépítésére fordítják.
A kapott eszközökkel olyan
hálózati környezetet lehet
szimulálni, amelyet a későbbiekben az iskolapadból már
kikerült diákok üzemeltetni,
fejleszteni fognak.
Az iskola és a cég közötti közös munka igen színes,
hiszen a szakmai képzések
mellett a diákokat nyelvi fejlesztésekkel is segítik, és gyakornoki programon is részt
vehetnek a cégnél. Az IT képviselői továbbá kihelyezett
interjúkat tartanak a gimná-

Modern hálózati
labor kiépítése céljából támogatja az IT Services Hungary
Kft. a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziumát. A vállalat
8 millió forintot adományozott az iskolának a pénteki
sajtótájékoztatójukon.
– Amikor az IT Services még
azon gondolkodott, hogy
Debrecenbe telepedik 2007
tájékán, mi már akkor kapcsolatba kerültünk velük. Büszke
vagyok rá, és nagyon örülök,
hogy ez azóta is tart. Nagyon
fontos, hogy mind anyagilag,
DEBRECEN.

PTÓLN
A
N
R
VASÁORTÁLUNKO
HÍRP

Galgóczi
Klaudia
Dr. Barcsa Lajos igazgató (balról), Karsheh Nabil üzletágvezető és dr.
Barcsa Lajos alpolgármester 
FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

ziumban, így a tanulók felvételt is nyerhetnek hozzájuk.
– Ez azért nagyon fontos,
mert az iskolákkal való kapcsolataink magasan elöl állnak

a cég stratégiájában. Csaknem
negyvenen dolgozunk együtt
– fejtette ki Karsheh Nabil, az
IT Services IP Production Services üzletágvezetője. 
LD

Minőségi portékák „számadása”
Több mint 70 kiállító
vitt ízelítőt a termékeiből, szolgáltatásaiból.

A rendezvényt Bondár Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Berettyóújfalui
Szervezetének elnöke nyitotta meg.
Köszöntőt mondott Bodó
Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért

Megnyílt
pénteken a 22. Bihari Szám
adó Napok, a város kiemelkedőbb eseménye, ahol a vállalkozók bemutatkozhatnak.
BERETTYÓÚJFALU.

A számadónapok díjazottjai 
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Névjegy
Életkor:

21 éves
Magasság:

156 cm

Csillagjegy:

Vízöntő

Kedvenc étel:

felelős államtitkára, Bónácz
János, Berettyóújfalu alpolgármestere, dr. Skultéti Éva,
a HBKIK főtitkára és Szólláth
Tibor, a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke.
Legszebb stand és termékdíj
A 2007-ben alapított Nyíri
István-díjat Nagy Lajos, a helyi gimnázium pedagógusa,
kereskedelmi és marketing
szakember kapta, aki az oktatás mellett aktívan részt vesz a
kamara életében is. A legszebb
standért járó vásárdíjat a zsűri
döntése alapján a BSZC biharkeresztesi Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma kapta. Második a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület, harmadik pedig
az ÉDES Egyesület lett.
A termékdíj első helyezettjeként Kissné Fórián Ildikó
díszüveges munkáit díjazták.
Elismerést kaptak e kategóriában Mezei István őstermelő

Mikepércs

vegán burger
Kedvenc ital:

kávé

Kedvenc
zene:

pop és rock
Kedvenc
parfüm:

Carolina
Herrera –
Good Girl

A BSZC standja a vásárban

hidegen sajtolt olajai, Pappné Gál Renáta házi készítésű
kézművestermékei.
Agrár- és különdíj
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara díját ebben az évben
Tetétlen Község Önkormányzatának
homoktövis-termékcsaládja, míg különdíját
Mayer András sajtkészítő érdemelte ki. 
KHSZ

Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem negyedéves hallgatója matematika–testnevelés tanár szakon. – Imádok sportolni, rengeteg sportot kipróbáltam már, mostanában jógázom és súlyzós edzést végzek
– mondta el lapunknak Klaudia, hozzátette, azért jelentkezett a versenyre, mert szeretné megmutatni, hogy az alacsony lányoknak is van
helyük a versenyben. – Biztatni szeretném a hasonló cipőben járó lányokat, hogy merjenek jelentkezni, függetlenül attól, hogy milyen magasak – fogalmazott a fiatal lány.

NAPLÓ

3

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

2019. NOVEMBER 9., SZOMBAT

4 Debrecen

HAJDÚ-BIHARI

Baleseti gócpontok nincsenek,
veszélyes helyzetekből sok van

Röviden

Ha a Nagyerdőn
járna vasárnap
A Nagyerdei Stadionban rendezik meg a DVSC
– Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkőzést november
10-én délután. Aznap 8 órától előreláthatólag 22 óráig a
Nagyerdei körúton, a Pallagi
út kereszteződésétől az Ady
Endre út kereszteződéséig
megállni és várakozni tilos. 15
órától előreláthatólag 22 óráig
ugyanitt minden jármű, illetve gyalogosforgalom tilos. A
lezárt területre csak a külön
engedéllyel rendelkező, illetve a vendégszurkolói gépjárművek hajthatnak be.  HBN
DEBRECEN.

Egyre több gyalogos
és kerékpáros részese
közúti baleseteknek a
cívisvárosban.
Különböző, az ország második legnagyobb városának közlekedésével foglalkozó internetes fórumokon
gyakran lehet találkozni azzal
a kifejezéssel, hogy debreceni
„baleseti gócpontok”.
DEBRECEN.

A belváros és a főutak
Megkérdeztük ezek pontos
hollétéről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságot,
ahonnan azt a választ kaptuk,
hogy klasszikus értelemben
vett „baleseti gócpontok”
Debrecenben nincsenek, de
ismétlődő helyszínek azért
előfordulnak. Ezek elsősorban a forgalmas belvárosi
utakon találhatóak. A cívisvárosban a legtöbb személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset a belváros
területén, valamint a főútvonalak bevezető szakaszain
következik be.

Változik a közlekedés a stadion
környékén 
FOTÓ: ARCHÍV

Díjmentes utazás
a focimeccsre
Vasárnap, a 17.15kor kezdődő DVSC–Ferencváros labdarúgó-mérkőzésre érvényes jeggyel vagy az
idényre szóló szurkolói bérlettel rendelkező utasok díjmentesen vehetik igénybe a
DKV Zrt. járatait 14.15 és 22.15
között. A forgalomkorlátozás
miatt 15 órától előreláthatólag
22 óráig a 16-os, 22-es, 22Y-os,
24-es és 24Y-os járatok módosított útvonalon közlekednek. 
HBN
DEBRECEN.

Az egyik legnagyobb forgalmú belvárosi út a Rákóczi és a Burgundia utca 

Az is kiderült, hogy miközben az egy évvel ezelőttihez
képest csökkent a személyi sérüléssel járó közúti balesetek
száma Debrecenben, az elmúlt
esztendőkkel összehasonlítva
emelkedett a gyalogosok, illetve a kerékpárosok részvételével bekövetkezett ilyen történések aránya. A statisztika azt
mutatja, hogy a személyi sérüléssel járó esetek 5 százaléká-

„Nehogy már megálljak!”
A rendőrök tapasztalati szerint a legtöbb közúti közlekedési baleset a hajdú-bihari
megyeszékhelyen az elsőbbségadási kötelezettség meg
nem adása miatt alakul ki, de
továbbra is gyakori baleseti
ok a gyorshajtás, valamint a
kanyarodási szabályok megsértése is.

ban érintettek a saját lábukat
használók, 35 százalékában
pedig a két kereket hajtók.
Kiemelt feladat
A válaszból azt is megtudtuk,
hogy a Debreceni Rendőrkapitányság kiemelt feladatként
kezeli a balesetek megelőzését és a szabályszegők közlekedésből való kiszűrését.
Ehhez minden lehetséges

A Vámospércsi úti
fordulónál lévő vasúti átjáró
pályafelújítási munkák miatt
teljes szélességében zárva
lesz november 9-én reggel
7 órától előreláthatólag november 11-én 16 óráig. Ebben
az időszakban a 23Y-os, 45ös, 91Y-os, 125-ös és 125Y-os
buszjáratok terelőútvonalon
közlekednek. (Bővebb információ: www.dkv.hu.)
HBN

Munkaerőpiaci
program helyett bölcsődeépítésre fordíthatja a város a
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatását – többek
közt erről is döntöttek a képviselők a csütörtöki közgyűlésen.
Az előterjesztés szerint
egy, a debreceni önkormányzatból, a debreceni polgármesteri hivatalból, valamint
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalból álló Konzorcium a „Munkaerőpiaci
együttműködés kialakítása és
megvalósítása Debrecenben”
programját a Nemzetgazdasági Minisztérium 100 százalékos támogatási intenzitás
mellett 3 milliárd 615 millió
forint vissza nem térítendő
támogatásban
részesítette,
az erről szóló szerződés 2016.
szeptember 12-én lépett hatályba.
DEBRECEN.

Szólisták koncertje
a Kölcseyben
DEBRECEN. Vasárnap 17 órától a

Gulyás György Szakkollégium
szólistáinak
hangversenye
hallható a Kölcsey Központ
báltermében. A koncert ingyenes.
HBN

Az ülésen, előtérben Papp László polgármester 

a tárgyi projekt költségvetését 2018. áprilisában átdolgozták. A önkormányzat a
fenti átcsoportosítást követően fennmaradó 1 milliárd
515 millió forint keretösszege
teljes egészében átcsoportosításra kerülhet.
Az önkormányzat a TOP
keretein belül közel 100 projektet valósít meg, melyekhez jelentős mértékű önerő
bevonása szükséges, tekintettel az elmúlt években történt építőipari áremelkedésre. Ennek ismeretében 2019.
szeptember 4-én kérelmet
nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz, miszerint a
„Munkaerőpiaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben” című
támogatási kérelmet vis�-

Száz másik projekt
2018. márciusában a kormányzat forrásátcsoportosításról döntött, többek közt
azért, hogy a foglalkoztatási
paktumokat támogató keret
egy részéből új bölcsődei férőhelyek létesülhessenek.
A debreceni önkormányzat esetében az átcsoportosításra előterjesztett összeg
2 milliárd 100 millió forint
volt, melyhez kapcsolódóan

Tehetséges fiatalok lépnek fel
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nem Debrecenre szabottan –
mondta Papp László polgármester a képviselő-testületi
ülésen. – Azt javasoltuk, a
ránk eső részt csoportosítsák át bölcsődefejlesztésre,
ami egyébként, más formában, de szintén segíti a
munkába állást. Mi a teljes
összeget erre fordítanánk –
tette hozzá.
A képviselők megszavazták az előterjesztést. Ahogyan igennel szavaztak egy
emléktábla elhelyezésére is.

tosításáról is döntött a
közgyűlés.

DEBRECEN.

HAJDÚ-BIHARI

eszközt megragadnak a rend
őrök, hiszen a legfontosabb,
hogy minél kevesebben sérüljenek meg útjainkon. Így
rendszeresen, visszatérően
ellenőrzik a közlekedőket.
Kiemelt figyelmet fordítanak
a mozgásban elkövetett szabályszegők kiszűrésére. Ezen
történéseket képi dokumentáló és sebességmérő eszközök segítségével rögzítik is.

A Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság
ezúton is felhívja a közlekedők
figyelmét, hogy a folyamatos
közúti ellenőrzések során a
rendőrök a kiemelt szabálysértések elkövetőivel szemben alkalmazzák az azonnali
intézkedés és hatósági eljárás elvét a közlekedés biztonsága érdekében! 


OROSZ CSABA

Inkább bölcsőde építésére költenének

Pályafelújítás miatt
másfelé mennek
Támogatás átcsopor-
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sza kívánja vonni. Ezzel az
önkormányzat, a Kormányhivatal és a polgármesteri
hivatal között fennálló konzorciumi megállapodása is
hatályát veszti. A projekt
visszavonásával a Kormányhivatal és a polgármesteri hivatal is egyetért. A Pénzügyminisztérium válasza szerint
részükről az elállásnak nincs
akadálya, a felszabadult forrás egyéb konstrukción történő felhasználását pedig a
lehetőségek szerint biztosítani fogja – írja az előterjesztés.
– Az idő meghaladta a szóban forgó munkaerőpiaci
programot, mely alapvetően az alacsony képzettségű
munkaerő elhelyezkedését
segítette volna, tipikusan

Kóti Árpád emlékére
A MASZK Országos Színészegyesület és a Nemzeti
Színház a Nemzeti Kulturális

Alap (NKA) támogatásával
emléktáblát kíván elhelyezni a Nemzet Színészeinek
egykori lakóházán. Az emléktáblákat egységesen Stremeny Géza szobrászművész
készíti. A tervezet érinti Kóti
Árpád egykori lakóházát is;
a Darabos utca 4. szám alatti
társasház Hunyadi utca felőli
homlokzatán helyeznék el az
alkotást. A társasház támogatói nyilatkozata rendelkezésre áll. Az emléktábla anyaga
isztriai mészkő, mérete 60 x
60 cm. Elkészítésének teljes
költségét a MASZK és a Nemzeti Színház biztosítja az NKA
támogatásával – írja az immár
elfogadott javaslat. 
HBN

Az ülésen szó volt arról, hogy a tervezett Magyar Innováció Háza Debrecenben épülhetne meg. Képünkön a mostani látványterv 


FOTÓ: LIGETBUDAPEST.HU

www.naplo.hu
Főszerkesztő: Boros Norbert · Lapszerkesztő: Fábián György, Szőke Tímea, Vass Attila, Vass Kata · Szerkesztőség: Debrecen, Dósa nádor tér 10. · Levélcím: 4001 Debrecen, Postafiók 72. · Központ: 06 (80) 442-444
Telefax: 06 (52) 525-410 · Ügyfélszolgálati iroda: Debrecen, Dósa nádor tér 10. · E-mail: naplo@naplo.hu · Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt. · Felelős kiadó: Liszkay Gábor elnök-vezérigazgató · Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122–124.
Értékesítésfejlesztési vezető: Varga Zsolt · Terjesztési vezető: Tóth István · Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. · Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C · Felelős vezető: Dubóczki Tibor · ISSN: 0133-1051 · Index: 2019/260
Telefonos hirdetésfelvétel: 06 (46) 99-88-99 · Az előfizetés díja: egy hónapra 3190 Ft, negyedévre 9290 Ft, fél évre 17 990, egy évre 34 990 Ft. · Megrendelhető: a Mediaworks Hungary Zrt.-nél, a társaság kézbesítőinél és ügyfélszolgálati irodáiban.

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Lapunkat
rendszeresen
szemlézi:

NAPLÓ

4

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

2019. NOVEMBER 9., SZOMBAT

Megyei körkép 5

HAJDÚ-BIHARI

Két évtizede virulnak
a kabai Őszirózsák
Sok baráti klub érkezett, de az ünnepi eseményen csak kabaiak
léptek színpadra.

tekinthető
megalakulásuk.
Mint azt az egyesület elnökétől Kiss Lajosnétól megtudtuk, remekül sikerült az
összejövetel. Sok baráti klub
érkezett hozzájuk nézőként.
Színpadra ezúttal azonban
csak a kabaiak álltak. Két produkciójuk között, az együttes
életéről korabeli felvételeket
vetítettek 1999-től napjainkig, továbbá helyi énekesek
színesítették a műsort. Az
„Életet az Éveknek” Országos
Klubszövetség megyei elnöke, Kocsis Imréné, valamint a
Megyei Nyugdíjas Képviselet
vezetője Oroszné Gyuláné is
megtisztelte a rendezvényt,
hiszen a rendező egyesület is
tagja ezeknek a szervezeteknek. 
MARJÁN LÁSZLÓ

Az Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület, tánc
csoportja két évtizedes fennállására, jubileumi műsort
adott a Mácsai Sándor Művelődési Ház színháztermében a
napokban.
KABA.

Vendégek Debrecenből is
Köszöntőt mondott Szegi
Emma polgármester mellett
Juhász Attiláné, az iskolai
alapítvány akkori elnöke, aki
húsz éve kérte fel a nyolcfős
társulatot, hogy lépjenek
fel ünnepségükön – innen

Ménes Andrea, mellette Kiss Attila és Antal Szabolcs (elöl), közvetlen mögöttük Kocsis Róbert és Kovács Zoltán az ülés előtt

FOTÓ: KOVÁCS ZSOLT

Három frakció alakult meg
Teljes létszámban jelen
voltak a megyei közgyűlés tagjai pénteken,
a Megyeházán megtartott ülésen.

A közgyűlés tagjainak ez volt az első ös�szejövetele az október 24-ei
alakuló ülést követően. A
képviselők az első napirendi pontban elfogadták
az erre az évre vonatkozó
üléstervet. Eszerint 2019ben még két alkalommal
üléseznek.
Legközelebb
november 22-én, pénteken,
a megyenapi ünnepségen
találkoznak, mégpedig ünnepi közgyűlésen, ahol
átadják a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat díjait,
elismeréseit is. Majd az ez
évi utolsó ülésre december
DEBRECEN.

Karácsonyt érez a kaktusz
A csökmői Rácz Imréné Cserepes utcai házának ablakát
díszíti ez a csodálatos karácsonyi kaktusz, ami már most,
november elején tele van virágokkal.
FOTÓ: B. KISS ANDREA

13-án (pénteken) gyűlnek
össze.

Árnyalatnyi pontosítások
Pajna Zoltán, a közgyűlés elnökének előterjesztésében hangzott el a második napirendi
pont, amely a megyei közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályáról (SZMSZ) szólt. Mint
azt Pajna Zoltán elmondta, új
rendelet megalkotásának szükségessége nem vetődött fel,
mivel az eddig hatályos SZMSZ
alapvetően megfelelően, lényegi problémáktól mentesen
szabályozta a testület működését; az ülések rendjével, vezetésével kapcsolatos fontosabb
kérdésekre az esetek túlnyomó
többségében megfelelő válaszokat adott. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban bizonyos rendelkezéseket indokolt
pontosítani, annak érdekében,

hogy a rendelet minden kétséget kizáróan tükrözze a közgyűlés üléseinek rendjével,
működésével kapcsolatosan
eddig folytatott gyakorlatot, illetve a vonatkozó szabályozáshoz fűződő jogértelmezést. A
határozati javaslatot 22 igen és
2 tartózkodással megszavazta a
közgyűlés. Ugyancsak ehhez a
napirendi ponthoz kapcsolódva jelentette be Pajna Zoltán,
hogy a közgyűlésben a Fidesz–
KDNP, a Jobbik és a DK-MSZP
alakított frakciót.
Zárt ülésen határoztak
Ugyancsak megszavazták a
képviselők Pajna Zoltánnak
szavazati joggal rendelkező
tagként történő delegálását az
INTERREG V-A Románia–Magyarország program Monitoring Bizottságába. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság

a közgyűlésben működő frakciók új delegáltjaival kiegészülve működnek a 2019–2024
közötti időszakban. A Fidesz–
KDNP Ménes Andreát, Kiss
Tibort, Csiszár Imrét, a Jobbik
Keresztesy Gergőt, a DK-MSZP
Szörényi Károlyt javasolta az
értéktár bizottságba, amelyet
a közgyűlés tagjai egyhangúlag megszavaztak.
Ugyancsak egyhangú szavazással döntöttek a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi
Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött
együttműködési
megállapodás változatlan tartalommal történő hatályban
tartásáról.
Mindezek után a közgyűlés
zárt ülésen döntött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 2019. évi adományozásáról. 
KZS

A Vitajó cipók után megérkeznek a kalácsok
Az emésztést támogató sütőipari termékek köre is tovább bővül

Újabb okosélelmiszerek
jelentek meg a piacon
a mai naptól, és tovább
fejlődik az egészséget
támogató termékcsalád,
hogy minél több ember
igényeihez és ízléséhez
igazodjon a kínálatuk.
Ezzel párhuzamosan a
gyártók és a franchisepartnerek száma is folyamatosan emelkedik.
Szakács Tamás, az Okos
Élelmiszerek Kft. ügyvezető igazgatója fejében
húsz éve fogalmazódott
meg egy merész gondolat, ami napjainkra igazi
sikertörténetté válhat.

Ritmus Pont nevű termékünk
jelenik meg, ami mind formátumában, mind pedig ízében eltér az alap Ritmustól. Ettől azt
várjuk, hogy még többen fognak efelé a termék felé fordulni. Hiszen amellett, hogy ez is
nagyon finom és teljes gasztronómiai értékű, fontos tulajdonsága, hogy élelmi rostforrás, és
egyéb speciális összetevőinek
is köszönhetően támogatja az
emésztést. Ezt a család bármelyik tagja nyugodtan eheti.
Idehaza kevesen fogyasztanak elegendő rostot, ebben a
termékben rostok különböző
kombinációi találhatók, illetve
olyan egyéb támogató összetevők, amiktől kedvező élettani
hatás várható.

A Smart Food – okosélelmiszer – koncepció keretében
a Vitajó cipók és a Ritmus
kenyér után három új termékkel bővült az okosélelmiszerek családja.
Melyek ezek, és mit tudnak?

A sikerben mekkora szerep
jutott az Önök által kifejlesztett gyártói-piaci franchiserendszernek?

A hazai piacon már egyre
ismertebb termékeik eddig
hozták az előzetes elvárásaikat?
S  T : Előzetes
elvárásaink nem nagyon lehettek ezzel a koncepcióval
kapcsolatban, mivel ilyen termékkör eddig nem létezett.
Nyilván reményeink voltak,
egyébként nem tettünk volna
bele csaknem 20 év munkát
és jelentős anyagi forrásokat.
A Vitajó cipó 2,5 éve, a Ritmus
kenyér pedig fél éve van a piacon, és most jönnek az újabb
okostermékek. Csak a Vitajó
cipókból közel 4 millió darab
fogyott eddig. Úgy látjuk, hogy
nagyon komoly érdeklődés
van e termékek iránt, és fel tudunk építeni Magyarországon
és nemzetközileg is egy olyan
piacot, ami a jelenlegi élel-

S  T : November
9-től kerülnek a piacra a Vitajó és a Ritmus brand legújabb
termékei. A Vitajó branden belül a Vitajó kalácsok natúr és
vaníliás ízesítéssel kerülnek
forgalomba. Ezek amellett,
hogy nagyon finomak és hoszszú ideig megőrzik az állagukat
és az ízüket, egyedi vitaminés ásványianyag-összetételük
révén támogatják az emberek
egészségét. A Vitajó brand
nevéhez jól illeszkedően az
immunrendszerre, a fáradtságra, kifáradásra, a csontozat, a
haj és a bőr állapotára fejtik ki
elsősorban a kedvező hatásukat. A Ritmus branden belül a

Szakács Tamás: november 9-től kerülnek a piacra a Vitajó
és a Ritmus brand legújabb termékei
Fotó: Magánarchívum
miszer-egészség trendekkel
szemben nem arról szól, hogy
kiveszünk valamilyen összetevőket a termékekből, hanem
arról, hogy a termékek finomak
és teljes gasztronómiai értékűek, ugyanakkor olyan speciális
összetevők kerülnek beléjük,
amik egyértelműen kedvező,
számos esetben klinikai vizsgálatokkal igazolt vagy általános tudományos bizonyítékokon nyugvó valós élettani,
egészségügyi előnyöket nyújtanak. Úgy gondoljuk, hogy az
általunk kimunkált koncepcióra egyre többen fogékonyak.

Nem egyszerű a helyzetünk,
hiszen egy teljesen új trenddel
megismertetni a fogyasztókat
rendkívül nehéz. Mi azonban
rááldozzuk azt az időt és azokat az erőforrásokat, amik lehetővé teszik, hogy az emberek megértsék életüket segítő
törekvéseinket. A boltokban
egyre többen azt látják majd,
hogy valami látványos változás történt a kenyerespolcokon. Az a célunk, hogy ha az
országos lefedettséget eléri
a termékkör, akkor 8-10 ezer
üzletben lehessen egyszerűen
hozzájutni.

S  T : Az első
partnerünk 2018 őszén lépett
be ebbe a rendszerbe. Ennek
a tapasztalatait is felhasználva
ez év márciusától kezdtük el intenzíven építeni a gyártói-piaci
franchise-rendszert,
intenzív
tárgyalásokat kezdve mind a
hazai, mind a nemzetközi piacokon. A koncepció lényege, hogy
szigorú jogi keretek között más
gyártóknak is lehetővé teszszük a termékek gyártását és
forgalmazását. Ezek a gyártók
– sok más szolgáltatás mellett
– különleges piaci exkluzivitást
kapnak, így nyugodtan fel tudják építeni a termékek piacait.
Jelenleg öt partnerünk van már,
akik ilyen módon gyártanak, és
reményeink szerint még idén
további társaságok csatlakoznak a rendszerhez. Várhatóan
a jövő év végére már valóban
látványos lehet az országos lefedettsége ennek a termékkörnek. Szeretnénk legalább megduplázni a jelenlegi értékesítési
volumeneket a partnereink közreműködésével.
A dinamikus belföldi terjeszkedés mellett külpiaci
megjelenésben is gondolkodnak?
S  T : Gondolkodunk. Egyelőre nincs szerződésünk külföldi partnerrel, de
több országban is ambícióink
vannak, és tárgyalunk. Szeretnénk, ha Magyarországon és

külföldön is minden létező sütőipari formátumban megjelenhetnének az okosélelmiszerek.
Ugyanakkor a street food piacon is komoly terveink vannak,
amiket visszaellenőrzött piackutatások adatai is táplálnak.
Ezek az előrejelzések kisebb
fajta „forradalomról” szólnak,
erről azonban nekünk meg kell
győznünk a street food piac
legnagyobb szereplőit, ami
nem egyszerű dolog.
Eljöhet az idő, amikor a
legkülönfélébb bajainkra
a kenyérboltban találunk
megoldást?
S  T : Ahhoz
nyújthatnak segítséget az okosélelmiszerek, hogy költséghatékonyan, az életmódunk
és a táplálkozási szokásaink
feladása nélkül, biztonságosan lehessen fontosnak tartott
egészségügyi, élettani előnyökhöz jutni. Mi nem betegeknek kínálunk megoldást,
hanem annál sokkal nagyobb
populációval
foglalkozunk,
azokkal, akik egészségesek,
de az életmódjuk és táplálkozási szokásaik miatt nem biztos, hogy hosszú távon azok
is maradnak. Mi azt kínáljuk
nekik, hogy a táplálkozás
keretében is aktívan foglalkozhassanak az egészségük
megőrzésével, illetve különböző igényeik olyan költséghatékony megoldásával, amire
ezek az alapvető élelmiszerek
tökéletesen alkalmasak.
P A
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HAJDÚ-BIHARI

Röviden

Nótafellépés
az erdélyi
testvérvárosban

Megújult az
emléktábla

A XII. Balázs Ferenc Nemzetközi Kórusfesztiválra kaptak
meghívást a hajdúdorogi
Akácos Út Nótaklub tagjai.
A férfikórus tagjai katonadalokkal, nótacsokorral és
népdalokkal szórakoztatták a
székelyudvarhelyi közönséget.
Az énekkar tagjai néma főhajtás mellett koszorút helyeztek
el Balázs Ferenc karnagy
emléktáblájánál. Az Akácos út
Nótaklub tagjait hivatalában
fogadta Székelyudvarhely
polgármestere, Gálfi Árpád. A
Hajdúdorog testvértelepülésén vendégszerepelt nótások
fellépését kellemes erdélyi
kirándulás követte.

FOTÓ: MISKA ANDREA

Most már bármikor
érkezhet a havazás
November 10-től ismét
téli üzemmódra vált a
Magyar Közút; bemutatták, hogyan teszik.
–
Hajdú-Bihar megyében 1664 kilométernyi utat kezelünk 5
mérnökségen keresztül. 218
fő dolgozik a téli munkákban,
49 hókotró, 10 rakodógép
és 5 önjáró hómaró áll hadrendbe. Kezdőkészleten 13
ezer 973 tonna só, 24 tonna
kalcium-klorid-granulátum,
70 ezer liter kalcium-klorid-oldat és 526 tonna érdesítő anyaggal rendelkezünk.
A megyében 28 kilométernyi
szakasz mellé helyeztünk ki
hófogó rácsokat, illetve ös�szesen 27 kilométernyi szakasz mellett van telepített
hóvédő erdősáv – adta hírül
a Naplónak Pécsi Norbert
Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője a
Hajdúböszörményben a téli
üzemmódról pénteken megtartott tájékoztatón.
Folyamatos ügyeletben
Minden év november 10.
napjától téli üzemmódra vált
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt., ez az idei évben sincs
másként. Így országosan 19
megyei igazgatóságán, 94
mérnökségén és a központi irányításban is 0–24 órás
szolgálatra állnak át a szakemberek. A téli hónapokban
a társaság elsődleges feladata
a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint – meg-

Gépszemle az előző években is volt

FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

felelő időjárási körülmények
között – a téli ideiglenes
kátyúzás. A következő hónapokban, a télies időjárás
beálltával mintegy 4 ezren
dolgoznak váltott, 12 órás
műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán,
koordinációján.
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. a 2019–2020-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen mintegy
1000 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek,
hómarók) állít hadrendbe.
Az idén a gépparkban számos
fejlesztést és beruházást hajtottak végre: többek között
10 darab multifunkcionális
Unimogot, 15 darab, a külterületi országos kerékpárutak
téli kezelésére is alkalmas
John Deere kistraktort és 6
nyerges vontatót is beszereztek. A társaság mind a 94

mérnökségén feltöltötte a
sótárolókat, így országosan
összesen mintegy 180 ezer
tonna útszóró só, több mint
1400 tonna kalcium-klorid-granulátum, 2,1 millió liter kalcium-klorid-oldat és 11
ezer tonna érdesítő anyag áll
a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek
pótlása keretszerződésekkel
is biztosított. Ezenkívül a
megelőző védekezésre idén
is nagy hangsúlyt fektet a
társaság: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb
a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogórácsokat
és hálókat helyeznek ki, ez
összesen 516 kilométernyi
útszakaszt érint. Emellett
összesen közel 400 kilométeren hófogó erdősávok is
találhatóak az országos közúthálózat mentén.
HBN

Több játék lesz
az óvoda udvarán
BÁRÁND. A

település a Magyar
falu programban közel 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert játszótéri
eszközök beszerzésére, telepítésére. Az összegből egyebek mellett forgót, csúszdát,
mérleghintát és házikót szerelnek fel az óvoda udvarán
– tájékoztatott Kovács Miklós
polgármester. 
HBN

Elhurcolt honfitársaikra
emlékeztek a fal előtt
A bástyafal előtti téren
rokonok, hozzátartozók
mécsesekkel és virágkoszorúkkal rótták le
kegyeletüket.
HAJDÚNÁNÁS. A második világ-

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY.

BÁRÁND. Hétfőn 11 órakor lesz
a Községháza falán elhelyezett, a mostanra felújított első
világháborús emléktábla avatása. Avatóbeszédet mond Ulveczki Lajosné, nyugalmazott
iskolaigazgató, az emléktáblát Domahidi Péter református lelkész áldja meg. A táblát
Györfi Ádám szobrászművész
tervei alapján állították helyre. 
HBN

háború idején Hajdúnánást
hatalmas veszteségek érték
a szovjet megszállás alatt.
Több mint 70 éve mintegy
500 civilt hurcoltak el a városból Moldvától Szibériáig, a
Kaukázustól a Jeges-tengerig
felállított kényszermunkatáborokba, s közülük talán ha
19-en tértek haza.
1944. november 3-ára virradóra sokan emlékeznek a
városban. Férjeket, apákat,
nagyapákat, fiatal fiúkat, de
még asszonyokat is „csak egy
kis munkára”, azaz a „málenkij robotra” vittek el , akik
közül alig tértek haza. A város
2013 nyarán több évtizedes
adósságát rendezte Benderiben, ahol a hozzátartozók
leróhatták kegyeletüket szeretteik emléke előtt a nevüket
tartalmazó urnával, s a főhaj-

tás szimbólumaként elhelyezett hajdúnánási földdel. Erre
is emlékeztek a nyáron.
A város közössége kötelességének érzi emlékezni és
emlékeztetni a háború ártatlan áldozataira, a 75 éve elhurcoltakra. A bástyafal előtti
téren rokonok, hozzátartozók
mécsesekkel és virágkoszorúkkal róják le kegyeletüket
a szomorú napra emlékezve
minden év november 3-án.
Az idei megemlékezésen
Kocsis Áron református lelkipásztor idézte fel a szomorú
eseményeket, összefoglalva
mindazokat a gyertyafény
szimbólumával, az élet lángjaival megjelenítve. Az emlékezés mécsesei 1991. óta a
nánási református templom
melletti bástyafalnál 292 nevet világítanak meg, ahol emlékezhetnek
történelmünk
sötét korszakára. A megemlékezés zárásaként a koszorúzás, a mécsesek és a virágok
elhelyezése előtt Gacsályi
Gábor református lelkipásztor imát mondott az áldozatokért. 
FEKETE ANDREA

DEBRECEN, PÜSPÖKLADÁNY. Tár-

gyalás mellőzésével hozott
büntetővégzést a Debreceni

Megállapították,
hogy a vádlott a
kincstári kártyával
kétszer fizetett.

Nem nyújtott be elszámolást
A bíróság által megállapított
tényállás szerint a nőt a 2018.
évi országgyűlési választá-

BÍRÓSÁG
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sokra egyéni választókerületi képviselőjelöltként 2018.
március 8. napján jogerősen
nyilvántartásba vette az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság.
Ezt követően a központi költségvetésből a képviselőjelöltnek biztosított több mint egy
millió forint támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár
megállapodást kötött a vádlottal. A vádlott, mint egyéni
képviselőjelölt 2018. március
19-én a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán átvette a kincstári kártyát, amelyről tudta, hogy az
azon lévő támogatás kizárólag
a választási kampányidőszak
alatt, a választási eljárásról szó-

Járásbíróság annak a püspökladányi nőnek az ügyében,
aki a költségvetésből származó pénzzel kapcsolatban
előírt elszámolási kötelezettségét elmulasztotta. A 2019.
október 17-én meghozott
büntetővégzésével a bíróság
költségvetési csalás bűntettében mondta ki bűnösnek
a vádlottat. Ezért őt 9 hónap börtönbüntetésre ítélte,
amelynek végrehajtását 3 év
próbaidőre felfüggesztette,
továbbá 160 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott.
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FOTÓ: KOVÁCS P.

Sportügyek vannak
a napirenden
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A
város
sportközpontjának
fejlesztéséről, a Hajdú Nemzeti Lovasközpont
kialakításáról,
valamint egy Jókai Mór utcai
ingatlanrész ingyenes felajánlásáról döntenek a város
képviselő-testületének tagjai
a március 13-a, szerda 11 órára
összehívott rendkívüli nyilvános ülésen. 
HBN

Az idén is lesz
templombúcsú
Minden év november
elején tartja a pocsaji görögkatolikus egyházközség a templombúcsút. A Szent Mihály
és Gábor főangyalok tiszteletére tartandó ünnepre több
parókus is meghívást kapott,
és tart ünnepi szentmisét.
A november 17-én 12 órakor
kezdődő liturgia után a közösségi terembe hívják ebédre a
vendégeket – sorolta Baráth
Gábor parókus. 
NKM
POCSAJ.

Beszédekben idézték a sötét múltat

FOTÓ: FEKETE ANDREA

ló törvény szerinti kampánytevékenységgel
összefüggő
dologi kiadások finanszírozására fordítható. Az elszámolás
megfelelően kiállított számla,
számviteli bizonylat alapján
történhet, amelyen fel kell tüntetni az egyéni választókerület
megjelölést. A vádlott 2018.
április 6-án a képviselőjelöltkénti indulástól visszalépett,
ezért a támogatás összegét a
kincstárnak köteles lett volna
visszafizetni. Az államkincstár
felhívta a nőt az elszámolási
kötelezettség teljesítése érdekében, amit azonban elmulasztott, így az összeg kétszeresét kellett volna visszafizetnie.
Megállapították, hogy a vádlott
a kincstári kártyával kétszer

Szorosan együtt a
megyeszékhellyel
HAJDÚNÁNÁS. A

Vásárolt, és a maradék pénzt magának utalta át
Jogellenesen használta
fel a kampánypénzt
a nő, ezért elítélte a
bíróság.

Dr. Kovács Miklós

fizetett különböző benzinkutaknál, majd egy élelmiszerüzletben vásárolt, a fennmaradó
összeget pedig átutalta a saját
bankszámlájára, amit később
készpénzben felvett. A Magyar
Államkincstár felé a vádlott
semmilyen elszámolást nem
nyújtott be, a kincstári kártyával végrehajtott tranzakciók
tekintetében pedig nem igazolta azok kampánycélú felhasználását. A büntetővégzés ellen
nincs helye fellebbezésnek, de
a kézbesítésétől számított 8
napon belül tárgyalás tartását
lehetett volna kérni. A döntést
az ügyészség és a vádlott is tudomásul vette. A büntetővégzés november 5-én jogerőre
emelkedett. 
HBN

fejlesztési lendület tart még, hiszen több
mint 2 milliárd forint értékű
beruházás, fejlesztés vár még
átadásra, megvalósításra. Az
elmúlt időszakban stratégiai
megállapodást tudtunk kötni a Debreceni Egyetemmel,
Debrecen városával – mondta
Szólláth Tibor, Hajdúnánás
polgármestere a csütörtökön
megtartott alakuló képviselő-testületi ülésen. 
HZS

Szólláth Tibor  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Akit ötször mentett meg a gondviselés
Házasságról, egészségről és az elmúlt 94 évről
beszélgettünk Németi
Sándorral.

haza. Mindössze húszan élték túl a közel száz emberből.
Egy házaspár a szabadulás éjszakáján rosszul volt, de ezt
mindenki titokban tartotta,
hogy megmenekülhessenek.
Ha erre fény derül, sohasem
jutnak haza. Talán itt érezte
életében először azt, hogy
megmenekült.

Nagy idők tanúja
a Németi házaspár, ketten
együtt 187 évesek és 71 éve
házasok. Németi Sándorné,
Eszti néni 1926-ban született
Debrecenben, Németi Sándor, Sanyi bácsi pedig 1925ben Balmazújvároson, egy
teljesen nincstelen zsellér
családban.
DEBRECEN.

Épp nem volt ott…
Ezután a Salétrom utcai
székgyárba jelentkezett dolgozni, azonban akkor már
a légiriadó miatt gyakorlatozniuk kellett, az utcában
pedig volt egy óvóhely. Ez
Sanyi bácsinak nem tetszett,
így két hét után ott is hagyta
a helyet, és elment Nagyhegyesre répát kapálni. Eztán
sebbel-lobbal
megérkezett
június eleje, s egyik nap kapálásból hazafelé tartva arra lett
figyelmes, hogy nagy dübörgés jön Debrecen felől. Bombáztak. Úgy emlékszik, egy
pénteki napon. Azonnal biciklire pattant, hogy betekerjen a városba megnézni, mi
történt. A székgyárat eltalálta
egy bomba. Akik azon az óvóhelyen húzták meg magukat,
meghaltak. Sanyi bácsi ekkor
ismét megállt egy percre és
elgondolkodott, mégiscsak a
sors nagy kegyeltje. Már másodjára.

Túlélte a tífuszt
Sanyi bácsi 1931-ben került be
az általános iskolába, és 1935
tavaszán vette ki onnan édesanyja, így csak négy elemit
járhatott ki. A családnak szüksége volt a dolgos kezekre, a
családfő ugyanis 1930-ban,
háborúban szerzett betegség
következtében elhunyt.
Egész gyermekkorát mérhetetlen szegénységben töltötte. A jómódú gyerekek sokszor csúfolták emiatt. 24 éves
koráig pedig nem aludt ágyban, csak fakeretbe tömött
szalmán. Az ágy édesany
ját
illette.
Mostohaapja révén, aki az
újságkihordásért volt felelős
Józsán, rikkancsként dolgozott, de marokszedő is volt.
1943-ban
Taktaharkányba
került munkára, itt karanténba zárták flekktífusz miatt, s
csak 1944 májusában került

Németi Sándor és felesége, Németi Sándorné immár hetvenegy boldog esztendőt tudhatnak maguk mögött 

ezt is megúszta. Tiszafüreden
akarták átvinni a folyón társaival együtt. Túl nagy volt
azonban a jövés-menés a háború miatt, így ideiglenesen
egy tiszacsegei idős házaspárnál szállásolták el. Sokat

A katona
Telt-múlt az idő, s őt sem kerülte el a katonaság szele, de

Idegenek
Túlélte egy német raj „vendégeskedését” is. Ez időtájt
németül tanult, hogy németül mondhassa az állomásozó csapat vezetőjének: nem
mossa ki a ruháját. Erre aztán
a parancsnok egy gyalogsági
puskával akkorát ütött a lábfejére, hogy az kis híján el is
tört. A németek távozásának
napján egy térképet felejtettek Sanyi bácsi asztalán.
Ő pedig ekkor megfogadta,
hogy ha az a katona jön vis�sza érte, aki megalázta, egy
kis fejszét biz’ isten beleállít. Kockázatos vállalkozás,
szó se róla. Nem az a katona

Eszti néni és Sanyi bácsi úgy véli, hogy a jó házasság titka az egymáshoz igazodás, odafigyelés

Nap Patika: Több évtizede a város szolgálatában

A cívisváros lakói kedvelik a
patinás gyógyszertárat, hiszen a szakképzett dolgozók
készségesen és empátiával
fordulnak a betegek felé.

Debrecenben, a Református Nagytemplom szomszédságában a
jelenleg legrégebben működő patika a NAP Patika. Az év minden
napján várja vásárlóit 8–22 óra
között a Hatvan utca 1. szám alatt,
ünnepnapokon is. A patika színvonalas betegellátását szolgálja az
elektronikus vényre való expedíció
alkalmazása. A gyógyszertárban
nemcsak gyári készítményeket találhatunk, a magisztrális termékeket is elkészítik számunkra rövid
időn belül. Az orvosok általában
az előbbit írják fel, de mivel a magisztrális, összetett gyógyszerek
egyénre szabottak és olcsóbbak,
egyre inkább kezdenek újra előtérbe kerülni a betegek körében. Az
egyetemen akkreditált NAP Patiká-

nak fontos az utánpótlás és a jövő
patikusainak képzése is, ezért az
ott dolgozók segítséget nyújtanak
a gyógyszerésztudományi karokon
tanuló magyar és külföldi gyógyszerészhallgatóknak az államvizsga és
a szakvizsga előtti időszakokban.
Elhivatott és önzetlen kézben
A gyógyszertár vezetője, dr. Ungvári József fiatalkorától kezdve
vonzódott az egészségügyhöz, érdeklődési köre miatt a biológia–kémia tagozatú gimnáziumi évei után
a gyógyszerészi hivatást válasz-

segített nekik. Egyik este a
házigazda duplán hálálhatta
meg a sok-sok jó cselekedetet, hiszen így szólt: Sanyi, ha
téged elvisznek a Dunántúlra,
nem térsz vissza többé. Szállj
fel éjszaka a Nagyvárad felé
tartó vonatra, és menj haza.
Ő pedig így is tett, azonban
nem volt ám ez olyan egyszerű! Szökni vágyók nem
utazhattak csak úgy kényük–
kedvük szerint. Ittas katonák
figyelmetlenségének köszönhetően Sanyi bácsinak végül
sikerült vonatra szállnia és
hazatérnie. Újra neki kellett
hát látniuk a párkáknak szőni
a fonalakat, hiszen volt itt egy
élet, amit harmadjára is megmentett a gondviselés.

totta. A Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karán végzett, és azóta is HajdúBiharban, előbb vidéken, majd Debrecenben dolgozik. A NAP Patikát
1984 óta vezeti, és készségesen
támogatja munkatársai szakmai
fejlődését. A Magyar Gyógyszerészeti Kamarának alapító tagja lett,
megyei és országos küldött jelenleg is. Munkája alapján a Debreceni
Egyetemtől és a Gyógyszerészeti
Kamarától több kitüntető elismerést kapott az évek folyamán. Dr.
Ungvári József közösség iránti elkötelezettségét mutatja az, hogy a
gyógyszertár saját költségéből támogatásként különböző sürgősségi
ellátáshoz szükséges eszközöket
vásárolt közel hatszázezer forint
értékben, amelyet a Debreceni
Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának adományozott a beteg
gyermekek gyógyulásának reménye és a sürgősségi gyermekellátás elősegítése érdekében. 350774

FOTÓK: KISS ANNAMARIE

ment vissza – Sanyi bácsit
ezzel mentve meg a füstbe
ment eset utáni bármi nemű
„igazságszolgáltatástól”. Egy
október 15-ei napon így hát
negyedjére is mellé szegődött a jó szerencse.
Nem sokkal ezután orosz
katonák érkeztek, akik úgy
megverték, hogy eltört a
lába, arcára pedig édesanyja
sem ismert rá. Mire sikerült
eljutnia egy orvoshoz, aki elláthatta sebeit, az csak annyit
mondott: csoda, hogy túlélte,
a verés nyomait pedig idős
korában is érezni fogja.
Szép korban
Sanyi bácsi végül a vasúttól
ment nyugdíjba. Eszti nénivel
két gyermekük lett: egy fiú és
egy lány, és három unokával
is büszkélkedhetnek. Eszti nénit nyolc éve betegség
érte, egészsége, hallása meg
gyengült. Azóta Sanyi bácsi
gondoskodik róla, sohasem
hagyja magára. De hogyan
maradt ennyi energia? – Nem
szabad tragikusan felfogni.
Szellemileg, fizikailag érzem,
hogy már nem vagyok a régi,
de ezt megállítani nem lehet,
ez a természetes folyamat. Este-reggel torna, kerékpározás
minden délután, ha rossz az
idő, itt a szobakerékpár. Súlyzózás. Az egészségért tenni
kell. Mikor elmentem nyugdíjba, négy házat építettem

fel – mondta a Naplónak Sanyi bácsi.
Talpon maradni
A jó házasság titkát pedig ki is
tudná jobban, mint ők 71 év
után. – Gyerekkoromban ilyen
módról nem álmodtam. Teljesen elégedett vagyok az életemmel. A feleségemet nem
volt szívem beadni otthonba.
Azt mondta, hogy ő nem is
megy, mert mindenkinek joga
van a saját otthonában meghalni. Én gondját viselem,
ahogy tudom, és hálát adok a
sorsnak. Talpon kell maradni,
mert a másikat gondozni kell.
Az életben semmi sem tökéletes. Még a házasság sem. A jó
házasság titka? Egymáshoz igazodás, egymásra odafigyelés. A
hosszú élet titka pedig: rendszeresség, megfelelő házasság,
megfelelő anyagi háttér. Ha
ez a három tényező megvan,
akkor el lehet éldegélni – tette
végül hozzá.  LASZKÁCS DENISE

Este-reggel torna,
kerékpározás
minden délután,
ha rossz az idő, itt
a szobakerékpár.
NÉMETI SÁNDOR

50 éve esküdtek örök hűséget
A pár tagjai a közelmúltban megerősítették az esküt.

Ötvenéves
házassági évfordulót ünnepelhetett Magyarhomorog,
Balogh József és Tarsoly
Emma egy fél évszázada tartották esküvőjüket, fogadtak
egymásnak hűséget. A közelmúltban a régi fogadalmat
erősítették meg ünnepélyes
keretek között.
Az emlékezetes ünnepélyre
meghívták a családtagokat, barátokat, ismerősöket. Barabás
Károlyné, a település polgármestere egy hangulatos, feldíszített teremben fogadta az
ünneplő sereget és úgy, mint
régen évtizedekkel ezelőtt
adta össze őket, erősítette meg
akkori fogadalmukat. Répási
MAGYARHOMOROG.

István helyi református lelkész
ugyancsak köszöntötte a párt,
és Isten áldását kérte rájuk, jó
egészséget és boldogságot kívánva nekik. Természetesen
nem maradhatott el, a karikagyűrű, mely emlékezteti őket
erre a nagyon kedves és em-

lékezetes eseményre. Végül a
megjelentek köszöntése, a virágok és ajándékok átadása következett. Mindenki jól érezte
magát, ezzel is örömet szerezve a Baloghné Tarsoly Emma
és Balogh József ünneplő párnak. 
VMIRJÁNCKI JÓZSEF

A régi fogadalmat ismét megtették

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

H I R D ET ÉS

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

NAPLÓ

7

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

2019. NOVEMBER 9., SZOMBAT

8 Varázsszőnyeg

HAJDÚ-BIHARI

A pajkos álommanók

A Természettár Jurassic Parkja: kösd össze az
ősállatok két felét a nevükkel!

A csillagszeművel történt egyik este, hogy ágyba
bújva nem jött álom a szemére. Az anyukája két mesét
is elmondott neki, elénekelte az Álomtündér altatódalát
és több jóéjtpuszit is
adott. Mégsem jött az
az álom. Helyette huncut csillagocskák fénylettek a szemében. Próbálta ő lehunyni pöndörödő
szempilláit, de valamiért
mindig kipattant a
szeme. Nem és nem
akart jönni az álom
a szemére, amit ma estére
tartogatott neki Álomtündér. Addig-addig törték a
fejüket az anyukájával, míg
végül rájöttek a titokra. Bár
tulajdonképpen nem is volt
ez nagy titok. Álomtündér
egész nap azon fáradozott,
hogy az álomport iciri-piciri
zsákocskákba töltse, amit az
álommanók esténként széjjelhordanak a kisgyermekeknek. Estére el is készült
valamennyi zsákocska. Az
álommanóknak akkor kellett volna útnak indulniuk,
amikor a pufók arcú Nap

Spinosaurus

MESE.

Stegosaurus

Brachiosaurus

elköszönt és átadta helyét
a tekintélyes Holdanyónak
fent az égen. Csakhogy az
álommanók egész nap unatkoztak. És amikor unatkozik
valaki, abból mindig valami

Csak hogy huncutpor nincs
az Álomtündér palotájában,
a huncut manókhoz kell érte
menni. Amikor Álomtündér

GYERE VELÜNK A MESÉK
BIRODALMÁBA!
Plesiosaurus

Pteranodon

Parasaurolophus

Tyrannosaurus rex

csínytevés lesz. A pirinyó
álommanók ebben éppen
olyanok, mint minden embergyerek. Kitalálták, hogy
a csillámló álomporos zsákokat kicserélik a huncutporra.

Színezd ki...

elfordult egy pillanatra, ki
osontak a palotából és futás!
Meg sem álltak a kiserdő széléig, ahol a vén fák odvában
éltek a huncut manók. Rögtön ráálltak a csínytevésre,

hisz ők minden huncutságban benne vannak.
Sikerült is a csere, így mikor megérkeztek a zsákocskák a kisgyermekekhez,
azokban bizony egy szem
álompor sem volt. És ezen az
estén a csillagszemű szemébe sem álomport szórtak az
álommanók, hanem huncutport. Ettől csillogtak a
szemében a huncut
csillagocskák. Ám
az anyukájával rájöttek a titokra, és
azonnal intézkedtek. Segítségül hívták Álomtündért,
aki csóválta fejét az álommanók pajkosságán, de gyorsan
kellett cselekednie. Elkészítette hát a csillagszemű
álomporát, és útra kelt. Amikor megérkezett, mosolyogva belemarkolt a csillámló
álomporba, és a kislány szemeibe szórta. Ő lehunyta
a szemét, majd az oldalára
fordult. Egy puha kéz gondosan betakargatta, és aznap
ketten kívántak neki szép
álmokat: az anyukája és az
Álomtündér. 


RÁSKI LÁSZLÓNÉ ÉVA

Hogyan jut el a finom csonthoz...

Triceratops

Keresd meg a 10 különbséget a két kép között!

Kösd össze a számokat...

Színezd ki...

352568
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Eb-selejtező
Litvániában
FUTSAL. A

A MAC elleni Magyar Kupanegyeddöntő
visszavágója
miatt változik a DEAC jégkorongcsapatának programja. Az első derbit november
20-án rendezik a Debreceni
Jégcsarnokban, míg a visszavágót – a fővárosi együttes kérésére – január 5-én játsszák a
felek a Tüskecsarnokban. Aznap a DEAC a Dunaújvárost
fogadta volna, így azt az Erste
ligás bajnokit november 27én 18.30-ra hozták előre.

Ha azt akarjuk, hogy egy ló elveszítse a futamát,
egy ötszáz kilós lónak plusz két kiló elég ehhez.
Az Arsenal korábbi legendás menedzsere, Arsene Wenger szerint Eden Hazard súlyproblémái miatt
nem tud igazán kiemelkedni a Real Madridnál

magyar futsalválogatott január végén Litvániában játszik Európa-bajnoki
selejtezőtornát. A csütörtöki, nyoni sorsoláson kiderült,
hogy Turzó József együttese
a házigazda mellett a török
és az északír csapattal találkozik majd. A kvartett első
helyezettjei ott lesznek az
Eb-selejtező csoportban. A
2022-es hollandiai kontinensviadalon már 16 csapatos lesz a mezőny, amelynek
a házigazda együttes automatikusan tagja.

A jobbik arcukat mutatnák
Karnik Szabina amondó, az előzetes latolgatások alapján a Loki az
esélyes, de ezt bizonyítaniuk is kell.
Már csak egy párharc választja el a DVSC
Schaeffler gárdáját az EHF-kupa csoportkörétől, miután az
előselejtező második körében kettős győzelemmel búcsúztatta a német Bayer 04
Werkselfent. Ahhoz, hogy ez
beteljesüljön, a szerb bajnok
Jagodinán kell túljutniuk a
piros-fehéreknek. A párosítás
első meccsét szombaton 15.30tól rendezik a Hódosban.
KÉZILABDA.

Boriszovnak és társainak ezúttal Szegeden kellett helytállniuk  FOTÓ: K. A.

A hosszabbításban dőlt
csak el, de nyert a DEAC
Roppant izgalmakat
tartogatott a Debrecen
és a Szeged péntek esti
összecsapása.

folytatódott az összecsapás.
A folytatásban a Szedeák kerekedett felül, félidőben 46–
42-re vezetett a házigazda.

Szegeden vendégszerepelt a DEAC kosárcsapata az élvonalbeli bajnokság hetedik fordulójában,
pénteken este.
A debreceniek utóbbi három összecsapásukat elveszítették, de a Tisza-partiak
sincsenek éppen jó formában, így mindkét gárdának
nagy szüksége volt a pontokra.
Alaposan bekezdtek Kovács Adrián tanítványai, bő
öt perc játékot követően
már tízzel mentek Boriszovék, 17–10. A negyed végére
szorosabbá tették a meccset
a hazaiak, 23–19-es állásról

A ráadás döntött
Fordulás után is izgalmasan
alakult a csata, a harmadik
etapot 23–21-re hozták a cívisvárosiak, akik így összesítésben 67–65-re jöttek fel. Már
csak egy perc volt hátra a találkozóból, mikor 84–82-t mutatott az eredményjelző. Aztán egy pillanat alatt fordult
a kocka, Boriszov sikeres
hárompontosa után ismét
átvette a vezetést a DEAC.
Gyorsan időt is kért a Szeged, majd fordított, a rendes
játékidő 87–87-es állásnál ért
véget. A hosszabbításban a
debreceniek kerekedtek fe
lül, akik így végül 102–100-ra
nyertek. 
HBN

KOSÁRLABDA.

Csalóka videó
Többek között az ilyen találkozókért is szerződött ismét
a cívisvárosba Karnik Szabina, a Loki kiváló jobbátlövője. – A nemzetközi kupamérkőzés mindig más, mint egy
bajnoki, ilyenkor nemcsak a
klubot, hanem a magyar kézilabdát is képviseljük – mutatott rá a rutinos játékos. – Egy
határon túli ellenfelet nem
lehet mindig könnyen meg
ítélni, hiszen nem látjuk őket
hétről hétre. Időnként előfordul, hogy csalóka a videó, mi
arra készülünk, amit a felvételeken látunk, aztán kiderül,

Küzdenek, nem
adják fel, időnként
már a durvaságot
súrolva kemények.
KARNIK SZABINA

Újabb pontot szerzett a
Fradi az Európa-ligában

Presztízsrang
adó előtt áll a DVSC: Herczeg
András alakulata a címvédő
Ferencvárost fogadja az OTP
Bank Liga 12. fordulójában,
a felek vasárnap 17.15-től
csapnak össze a Nagyerdei
Stadionban.
A két gárda idén még nem
találkozott, a nyitófordulóban csaptak volna össze,
azonban azt a találkozót elhalasztották. A bajnokság
első köre után a Fradi a harmadik helyen áll 23 ponttal,
a Loki a hatodik 15 egységgel.
A piros-fehérek múlt hétvégén ismét a győztes útra
léptek, 3–1-re verték a Paksot. Az FTC 1–1-et játszott a
Mezőkövesd ellen. Azóta,
csütörtökön is pályára léptek Szerhij Rebrov tanítváLABDARÚGÁS.

17 óra: Paks–Kisvárda (Tv: M4 Sport)
19.30: Honvéd–Diósgyőr (Tv: M4 Sport)
November 10., vasárnap
17.15: DVSC–FTC (Tv: M4 Sport)

Az OTP Bank Liga állása
1. MOL Fehérvár FC
2. Mezőkövesd Zsóry FC
3. Ferencváros
4. Puskás Akadémia FC
5. Budapest Honvéd
6. Debreceni VSC
7. Újpest FC
8. Kisvárda Master Good
9. Diósgyőri VTK
10. Paksi FC
11. ZTE FC
12. Kaposvári Rákóczi FC
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Fel kell venni a kesztyűt
A szerb bajnok a nemzetközi
kupára 19 játékost nevezett,

Bogdanovicsék tudják,
a Fradi sem verhetetlen, ennek megfelelően
készültek a vasárnapi
derbire.

OTP Bank Liga, a 12. forduló programja
November 9., szombat
17 óra: ZTE FC–Mezőkövesd
17 óra: Kaposvár–Mol Fehérvár FC
17 óra: Puskás Akadémia–Újpest FC

hogy valójában más a játékuk
– a németek elleni előző körös
párharcban ezt a saját bőrünkön tapasztalatuk. A Jagodina
a nyáron felkészülési mérkőzést játszott a Békéscsabával
és a Mosonmagyaróvárral is,
mindkét együttestől kikapott, de nekünk nem szabad
abba a hibába esnünk, hogy
csak az eddig elért eredményeit nézzük. Eleve egy bajnokcsapatról van szó, igaz,
hogy a BL-selejtezőik nem
sikerültek, de az EHF Kupa
előző körében magabiztosan
ejtették ki a görög PAOK-ot.

FOTÓ: BALOGH LÁSZLÓ/NEMZETI SPORT

melynek jelentős részét hazai
játékosok alkotják, kiegészülve hat montenegrói kézissel.
A Jagodina a nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjének
kiírása értelmében egy-egy
mérkőzést játszott a török
Kastamonu Belediyesi és a
Rocasa Gran Canaria ellen,
mindkettőt elveszítették, az
elsőt 31–15-re, míg a másodikat 28–15-re, így az EHF-kupa
előselejtezőjében folytatta az
együttes, ahol összesítésben
49–44-re múlta felül a PAOK-ot.
– A lányokkal beszéltük,
hogy jó lett volna mondjuk
Gran Canariára menni, de ez
így is sokkal szerencsésebb,
mint egy orosz túra – mond-

ta a jobbátlövő. – A szerb
kézilabda jegyeit hordozzák
magukon, küzdenek, nem
adják fel, időnként már a durvaságot súrolva kemények,
nekünk is fel kell vennünk a
versenyt. Nem szabad megilletődnünk, sem a játékstílusuktól, se attól a kiváló
hangulattól, ami a Hódosban
szokott lenni. Bízom benne,
szombaton a jobbik arcunkat
mutatjuk, és előnyt szerzünk
a visszavágóra. Nagyon szeretnénk továbbjutni a csoportköbe, úgy gondolom,
előzetesen mi számítunk esélyesebbnek, de ezt meg is kell
mutatnunk a pályán, különben semmit nem ér a latolgatás – nyilatkozta Karnik.  MSZ

Mindenki átérzi a mérkőzés súlyát

Szerhij Rebrov tanítványai
immáron öt ponttal rendelkeznek, és harcban vannak
a továbbjutást érő második
helyért.
„Alul-felül, jobb és bal oldalt, bárhol aláírtam volna,
hogy négy pontot szerzünk
a CSZKA ellen” – mondta a
meccs után Dibusz Dénes, a
Fradi kapusa. 
HBN, MTI

A Ferencváros
hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az orosz CSZKA Moszkva együttesével a
labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek negyedik
fordulójában. A Groupama
Arénában rendezett csütörtöki összecsapáson mindkét
csapat előtt adódtak ziccerek,
de ezek mind kimaradtak.
LABDARÚGÁS.

Karnik Szabináék mindent meg fognak tenni a sikerért 

40

30

20

10

5

nyai, akik az Európa-ligában gól nélküli döntetlent
játszottak a Groupama Arénában a CSZKA Moszkvával
szemben.
Sok szurkoló várható
A Lokinál dolgozó szakember, Igor Bogdanovics szerint az eddigieket el kell felejteni. – Fontos mérkőzést
nyertünk meg múlt héten

a Paks ellen, bízunk benne,
ismét jó irányt veszünk. A
Fradi és a Loki összecsapása
mindig különleges, el kell
felejteni a csapatok eddigi
eredményeit, mert ez egy
teljesen más meccs lesz. Sokat fog számítani a pillanatnyi forma, felkészültünk a
fővárosiakból, nem legyőzhetetlenek, ennek megfelelően állunk hozzá a der-

Igor Bogdanovics szerint felkészültek, amennyire lehetett

FOTÓ: MATEY I.

bihez. Mindenki átérzi az
összecsapás fontosságát, a
Fradit megverni nem semmi
dolog, pláne most – mondta Bogdanovics, aki az első
keretnél Herczeg András, az
NB III.-as csapatnál pedig
Szatmári Csaba munkáját
segíti, valamint a támadók
egyéni képzését végzi.
A Loki korábbi ikonja
úgy tudja, a vendégszektor
tele lesz, a DVSC-nél bíznak benne, a debreceniek is
szép számmal látogatnak ki
a Nagyerdei Stadionba, és
buzdítják majd az övéiket,
a meccs lefújása után pedig
közösen ünnepelhetnek.
A két gárda legutóbbi, Nagy
erdei Stadionban
rendezett mérkőzésén a
zöld-fehérek a hajráig vezettek, de a Debrecen Tőzsér
Dániel büntetőjével egyenlített, majd az élete első NB
I.-es mérkőzésén pályára
lépő Zsóri Dániel később
Puskás-díjat érő ollózásával
fordított, a DVSC végül 2–1re nyert. 
SZADÓ
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Röviden

Megyei körkép
NB III. Keleti csoport, 14. forduló
November 10., vasárnap, 13.30:
DEAC–DVTK II., Ózd–DVSC II.
Megye I., 14. forduló
November 9., szombat. 13.30:
Hajdúhadház–Monostorpályi, Kaba–
Sárrétudvari, Derecske–Hajdúnánás,
DEAC–Vámospércs, Püspökladány–
Hajdúsámson, Hajdúböszörmény–
Hosszúpályi, BUSE–DASE
November 10., vasárnap., 13.30:
Nyíradony–HSE
Megye II. Északi csoport, 12. forduló
November 9., szombat, 13.30:
Józsa–Görbeháza, Egyek–Nagyhegyes
November 10., vasárnap, 13.30:
Nyírmártonfalva–Téglás, Nyíracsád–
Tiszacsege

,,Szekszárdi”
hétvége a futsalban
A nyolcadik fordulót
rendezik a hétvégén női fut
sal NB I.-ben. A listavezető
DEAC a negyedik helyezett
Tolna-Mözs gárdáját látja ven
dégül szombat este héttől a
DESOK-ban, míg a ligautolsó
Hajdúböszörmény az Agenta
Girls Szekszárd vendége lesz
vasárnap délután öt órától. Az
egyetemisták eddigi hét talál
kozójukból hatot megnyertek,
míg a Quirikó Viven tanítvá
nyai hat vereséget és egy dön
tetlent tudnak felmutatni. H
 BN
FUTSAL.

Megye II. Déli csoport, 12. forduló
November 9., szombat, 12 óra: DSC–
Nádudvar, 13:30: Földes–Nagyrábé,
Esztár–Báránd, Konyár–Létavértes
Megye III. Északi csoport 12. forduló
November 9., szombat, 13.30:
Nyírábrány–Fülöp
November 10., vasárnap, 13.30:
Hajdúhadház II.–Hosszúpályi, Vámospércs–Derecske II., Sáránd–Hajdúszoboszló, Hortobágy–Hajdúsámson
Megye III. Déli csoport, 11. forduló
November 9., szombat, 13 óra: Pocsaj–Körösszakál, 13 óra: Légy Erős
SE–Bihartorda, Kismarja–Hencida
November 10., vasárnap, 13 óra:
Mezősas–Biharnagybajom, Szentpéterszeg–Hajdúszovát, Komádi–Biharkeresztes

Remek szereplés a
Dunamenti Kupán
helyen végzett. Az U9-es
korosztályunk két csapattal
vett részt a küzdelmekben,
az egyik a harmadik, míg a
másik a hetedik helyet sze
rezte meg. Két korosztály
ban is a debreceniek adták a
gólkirályt: az U8-nál Németh
Kolos, az U11-nél pedig Bota
Darius. 
HBN

A
Debreceni
Labdarúgó Akadémia (DLA)
edzőközpontjában
rendez
ték meg a Dunamenti Kupát,
amelyen az U8-tól az U11-ig
négy korosztály játszott a
végső sikerért. A DLA együt
tesei jól szerepeltek, hiszen
az U11 a harmadik, az U10 a
második, az U8 pedig első
LABDARÚGÁS.

Quirikó Vivien 

FOTÓ: HBN-ARCHÍV

Újabb műtét vár
Berki Krisztiánra

Dr. Kiss József (középen) fontosnak tartja, hogy példát mutasson 

TORNA. A Magyar Torna Szövet

A mindennapok része
Kiss József edzésein a gyer
mekeknek a kitartást tanít
ja, fontosnak tartja a jellem
Az Opre Gergely vezette U10-es csapat második lett 

Zlatan Ibrahimovic
újra a Milanban?
Zlatan Ibrahimo
vic visszatér az AC Milanhoz
– jelentette be Don Graber, az
észak-amerikai labdarúgó-baj
nokság (MLS) első embere. A
38 éves svéd sztárjátékos az
előző két szezont a Los Ange
les Galaxynál töltötte és már
korábban bejelentette, hogy
máshol folytatja pályafutását,
miután decemberben lejár a
szerződése. 
MTI
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GÖNCZI JÓZSEF
Debreceni Vízmű és
Gyógyfürdő Vállalat
nyugdíjas gondnoka

Klinsmann munkát
vállal a Herthánál
Jürgen
Klins
mann tíz év után visszatér a
német labdarúgásba, és az él
vonalbeli Hertha BSC tanács
adói testületében kap felada
tot. A szakember menedzsere,
Roland Eitel megerősítette az
értesülést. Lars Windhorst be
fektető év elején vásárolt ré
szesedést a Herthában, mely
nek kilenctagú tanácsadói
testületébe négy főt delegál
hat, utóbbiból kapná meg az
egyik helyet Klinsmann. MTI

94.

LABDARÚGÁS.

M

TALÁLJ RÁ!

Negyedik helyezettek
A második fordulóban 5 csa
pattal indultak a debreceni
tornászok, az egyéni telje
sítmények értékelésénél a
serdülő II. osztályban na
gyon szépen teljesített, és a
4. helyet szerezte meg Szabó
Károly, Buzsik Máté pedig
hatodik helyezett lett. Ennél
is szebb szereplés volt a ka
det II. osztályban, ahol Bar
bócz Bence és Csige Mátyás
személyében két DEAC-os
versenyző végzett a 4. he
lyen. Az ifjúsági II. osztály
ban is találtunk debreceni
helyezettet, Dezső Norbert
hatodik lett. A tornászokat
a megmérettetésekre Laka
tos István, Ladányi Zoltán
és Molnárfi Tamás készítette
fel.
HBN

Nehezített gyakorlatok
Az elmúlt esztendőtől lehe
tőség van az előírt verseny
gyakorlatok
úgynevezett
bónuszelemekkel nehezített
bemutatására. Ezeknek a gya
korlatoknak az elsajátítása a
tornászoktól már magasabb
tudást igényel, a DEAC ver

LABDARÚGÁS.

kötöttfogásban, szabadfogás
ban kétszer is, többek között
idén is a legjobb lett.
– Egy ilyen versenyen való
részvétel komoly felkészü
lést igényel, el kell dönteni,
milyen súlycsoportot, me
lyik fogásnemet válassza az
ember. Idén négy-öt kilót
kellett fogynom, ez a szerve
zet számára is kihívás. Edző
ként is fontosnak tartom,
hogy induljak versenyeken,
hiszen a felkészülés lehe
tőséget ad a sportban való
személyes elmélyülésre is.
Minden esztendőben újabb
és újabb feladatok hárul
nak rám – fogalmazott Kiss
József, aki számára fontos,
hogy a versenyzéssel példát
mutat és motiválja tanítvá
nyait. 
FEKETE ANDREA

FOTÓ: DVSC.HU

senyzői közül, többen mutat
tak be ilyen produkciót.

Idei utolsó versenyü
kön vettek részt a Debreceni
Egyetemi Atlétikai Club fiú
serdülő, kadet, ifjúsági torná
szai. A fővárosban megrende
zett a II. osztályú országos baj
nokságon szép eredmények
születtek, hiszen kadetosz
tályban a Zsákai Máté Bálint,
Csige Mátyás, Barbócz Bence
összeállítású csapat a dobogó
legfelső fokára állhatott.

FOTÓ:AFP

Y

egészséges formálását. Példa
képe s egyben egyesületének
névadója ki más is lehetne,
mint a hajdúnánási születésű
birkózó olimpiai bajnok, Hó
dos Imre. A birkózás oktatása
számára mindig is kihívást
jelentett, ám a gyermekekkel
való foglalkozás mára min
dennapjai része lett. Mind
ezek mellett fontosnak tartja
a személyes példamutatást,
ezért alkalmanként ő maga is
versenyez.
Immár harmadik alkalom
mal indult a nánási Kiss Jó
zsef a Birkózó Veterán Ma
gyar Bajnokságon, idén az
55–60 éves korosztályban és
62 kg súlycsoportban tette
próbára magát. 2014-ben és
2018-ban magyar bajnoki cí
met szerzett, 2018-ban csak

Kiváló szezonzárás a
debreceni tornászoktól
TORNA.

C

Minden év újabb és
újabb feladatot hoz
Kiss József számára a
sportolói és az edzői
pályán is.

Dr. Kiss József sze
rény, halk szavú, visszafogott
állatorvos, Hajdúnánáson él
családjával. Választott hiva
tásában megbecsült személy,
az állatorvoslás mellett pe
dig évtizedek óta birkózást is
oktat gyermekeknek. Azt vi
szont nagyon kevesen tudják,
hogy alkalmanként ő maga is
számot ad tudásáról.

A fővárosban tettek
ki magukért a DEAC
versenyzői.

Zlatan Ibrahimovic 

A gyerekekkel, na meg
az állatokkal is jól bánik
BIRKÓZÁS.

ség pénteki hírlevele szerint
az UTE világ- és Európa-baj
nok tornásza hétfőn fekszik
ismét kés alá a már korábban
műtött vállával. „Természete
sen nem örülök annak, hogy
újabb beavatkozásra kerül sor,
de nincs más választásom.
Szerencsére csak egy napot
leszek kórházban, és nagyon
gyorsan elkezdjük a rehabili
tációt” – fogalmazott London
aranyérmese, aki az idei, stutt
garti olimpiai kvalifikációs vi
lágbajnokság előtt sérült meg
ismét. Berki 2017 tavaszán,
a kolozsvári Európa-bajnok
ságon versenyzett legutóbb,
ahol ezüstérmes lett. Ezt kö
vetően megsérült a válla, és
mivel az első műtétje rosszul
sikerült, további két operáció
ra volt szüksége. 
MTI

FOTÓ: FEKETE ANDREA

születésnapján

353911

üdvözli fia: László és
felesége: Erzsébet, unokái:
László és felesége: Sarolta,
Csaba és felesége: Ibolya,
dédunokái: Réka, Bence,
Gergő, Szandika és Botika,
testvérei: Margit és családja,
László és felesége: Marika.

349614
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Messze zsongó hálaének
Az idén 60 éves Lauti
tia Kóruscsalád karmesterével, Nemes Józseffel beszélgettünk.
DEBRECEN. –

Sokkal kifinomultabb lélekkel igyekeznek a
hétköznapokat átélni azok a
gyerekek, akik zenét tanulnak, hiszen minden nap érzelmileg is meg vannak mozdítva – mondta el Nemes József.
A Lautitia Kóruscsaládot már
talán senkinek sem kell bemutatni. A gyermekkar, az
ifjúsági vegyes kar és a kamarakórus éneke számtalanszor
felcsendült már az elmúlt hatvan évben.

Tátrai-Magó Judit a Német Nagykövetség képviseletében a megnyitón, a
korszak jelképéül is szolgáló „papírtigris” előtt 
FOTÓ_ KISS ANNAMARIE

Megtartani a jelenben
a történelmi időket
A Modem legújabb kiállításának egyik célja,
hogy a berlini fal lebontása ne vesszen a múlt
homályába.

monstrációk, de szemléletesen mutatja be a korabeli ellenzéki megmozdulásokat is.
A német és magyar nyelven
is értelmezhető tablósorozat konkrétumokat idéz fel a
határáttörés és a fal lebontásának, valamint az egyesülés
folyamatának legfontosabb
pillanatairól.

A Lépéshatár címmel a Modemben megtekinthető projektkiállítás legfontosabb tudnivalóit a pénteki
tárlatmegnyitón Trippó Sándor egyetemi adjunktus ismertette a közönséggel.
DEBRECEN.

Az üveghegyen is túl
Igen mozgalmas időszakot
tudhat maga mögött a kórus.
Legutóbb Barcelonában jártak, ahol a versenyt a katalán
állami tévé is közvetítette, és
több millió ember hallhatta
őket. Továbbá Montserratban Kocsis Fülöppel közös
liturgiát végeztek az ottani
monostorban, amit egészen
elképesztő impulzusként éltek meg, és rendkívül hálásak
érte. Itt a szakrális élményen
túl jutott idő a lazításra is.
Olaszországot nagyon szeretik, úgy érzik, ott a közönség igen fogékony a szépre.
Álló vastaps kíséri rendszeresen a koncertjeiket. Kiemelkedő élményt jelentett a kórusnak a brüsszeli Szent Szív
Katedrálisban énekelni több
ezer kórustaggal a világból.
Nagyon szeretnek fellépni a
budapesti Művészetek Palotájában (Műpa) is. Egyik legkedvesebb emlékük pedig,

Tanulni a múltból
A rendezvény egyik fontos
üzenete, hogy a fiatalokat
folyamatosan emlékeztessék
erre a fontos történelmi eseményre, s ezért QR-kódok is
találhatóak a kiállításon, így a
diákok az okostelefonjaik segítségével még több részletet
tudhatnak meg a harminc évvel ezelőtt történtekről.
A plakátokat, fotókat felvonultató tárlatot – amely
december 8-ig látogatható – a
következő időszakban rendhagyó történelemórák és
programok kísérik. 
SZD

Ellenzéki mozgalmak
Húsz, saját címszóval jelölt
tabló mutatja be a „látszólagos stabilitástól” az „újra
együtt, egységben” befejezésig a berlini fal történetét.
A kiállítás a nyolcvanas évek
elejétől részletesen festi le
az akkori Németország világát, mint ahogy azt is, miképp szerveződtek a német
nagyvárosokban,
például
Drezdában és Lipcsében a de-

Kicsik és nagyok segítik egymást a kóruscsaládban 

amikor Presser Gábor vendégeskedett náluk egy karácsonyi koncerten, melyet azóta
is különleges emlékként őriznek szívükben.
Ami előttük áll
Ugyan az idei év lassan a végéhez közeledik, a Lautitia számára azonban még akad tennivaló.
A cívisvárosban legközelebb a
Nagytemplomban hallhatóak
Takács Nicolasszal. Novemberben a Műpában is énekelnek
még, itt a Magyar Tudományos
Akadémia által szervezett világkonferencia záróeseményén
kérték fellépésre az egész kóruscsaládot. És – ahogy a karmester
fogalmazott – életük legnagyobb
dobása az idei karácsonyi hangversenyük lesz. Öt éve Messze
zsong a hálaének címmel rendezik meg a karácsonyi ünnepeket megelőző műsorukat, most
viszont mertek nagyot álmodni, és a tavaly dupla telt házas

FOTÓ: ARCHÍV

Kölcsey Központos fellépéstől
felbuzdulva idén a Főnix Csarnokban énekelnek a városnak.
A zenetagozat továbbá idén 60
éves. – Visszahívtuk az összes
volt bányais és efrémes kóristát,
így reményeim szerint közel ezren fogunk énekelni a zárómomentumon – mondta Nemes
József. Ezt követően még két
koncertjük lesz Beregszászon
és Nyíracsádon, utána pedig a
pihenésé lesz a főszerep, mert
megígérte a kórusoknak.

lemben család, hogy van három kórus, ami egy csoportot
alkot, hanem abban is, hogy a
kicsi fel tud nézni a nagyra, a
nagy pedig segít a kisebbnek.
Hozzátette, hogy egy évben
legalább kétszer minden csapat énekel együtt, hogy láthassák, hallhassák egymást.
Az eredménynél is fontosabb
számára, hogy egyfajta oázis
legyen a közösség, ahova jó
tartozni, ami ments
várat jelenthet. Ahova el tudnak menekülni a problémák elől, ahol
tudnak számítani a másikra.
Az éneklésen túl sok közös
programjuk is van, karácsony
előtt például együtt néznek
filmet pattogatott kukoricával
az egyik tanteremben.
Úgy véli, a kórus erőssége
abból is adódik, hogy egységet alkot az iskolával, ahova
jó tartozni kollégaként, gyerekként és kórustagként egyaránt. 
LASZKÁCS DENISE

Közösségen túl család
És hogyan élték meg ezt az
évet? – Különleges volt. Kegyelt. Sok, nagyon fontos
dologban vettünk részt, sok
kegyelmi pillanat volt, olyan
momentum, ami szerintem
egy életre meg fog maradni.
Sűrű volt ez az év, de megérte
– mondta.
A kórusvezető szerint a Lautitia nemcsak abban az érte-

ÁLOMPÁR

Esküvői Kiállítás
Jelentkezzen kiállítónak!
A Kelet-Magyarország napilap ismét
megrendezi a régió egyik legnagyobb
esküvői kiállítását.

2020. január 25–26.

Nyíregyháza, Continental Aréna
A TARTALOMBÓL:
J .7

3>&?*,>*9*2+0:8?'&3,>ö7
KECSKEMÉT ÉS MISKOLC.

J KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNT ÖSSZEÁLLçTOTT

Jelentkezés:
rendezveny@mediaworks.hu

RANGSOROK, INFOGRAFIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK.

J JOBB EGYETEM, JOBB ESÉLY? MELY SZAKOK

*1;,?8;*17-*9ö*12&,&8&''+.?*98$

JÁTSSZON VELÜNK, NOTEBOOKOT NYERHET!
WWW.FIGYELO.HU/FELSOOKTATASI-RANGSOR

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY RENDELJE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!
MAGYARORSZÁG
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Szabadidő

Ossza meg velünk történetét,
s ha érdekes, megírjuk!

341888

Úgy érzi, nem mindennapi az életútja, olyan dolgok történtek Önnel, amelyeket meg szeretne osztani a nagyközönséggel? Akkor
írjon a Naplónak! Megjárta a háborút, nagycsaládban nőtt fel vagy nehéz gyermekkora ellenére is sokra vitte az életben? Várjuk megkeresését! Ha kiemelkedő a sportteljesítménye, extrémsportol, talán már a rekorderek között is lehetne – akkor eljött a
pillanat, engedje, hogy megismerjük! Ha betegséggel küzd, netán szülei, gyermekei folytatnak harcot a kórral, és úgy érzi, jobb
beszélni, mint hallgatni, akkor is írjon nekünk. A betegség elleni küzdelem a legnehezebb, de ha megosztjuk egymással gondolatainkat, mindennapos megpróbáltatásainkat, erőt adhatunk másoknak. Szerelem, barátság, talán ezek nélkül nem is tudnánk
létezni, akkor miért ne beszéljünk róla többet?
Ha szeretné megosztani élete egyik kulcsfontosságú fejezetét, akkor várjuk jelentkezését.

Újságírónk felveszi Önnel a kapcsolatot, írjon nekünk a következő e-mail-címre: emese.nagy@naplo.hu
HIRDETÉS

Istentiszteleti rend

09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Restás Márta Igehirdetése
15.00: Restás Márta Igehirdetése
**********************************
2019. november 12., kedd
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára
Debrecen, Jerikó u. 17–19.
Lelki navigáció:
17.00 órától: „Ütközések” –
A haragtól a megbékültségig
Kovács Tiborné előadása
**********************************
2019. november 14., csütörtök
Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtár
földszinti előadóterme
Debrecen, Bem tér 19/D
Lelki navigáció:
17.00 órától: Legfőbb betegségeink
1. Rémálmunk: a rák – megelőzhető
Előadó: Dr. Nagy Vilmos

– Kardiológia: 11.00: Cs. Kiss András
– I-es Bel.: 11.00: Dr.Baráthné Szalánczi Tímea
– III-as Bel.: 10.00: Cs. Kiss András

Debreceni egyházközségek,
intézmények

Hetednapi Adventista Egyház

2019. november 10., vasárnap

2019. november 9., szombat
Debrecen, Fazekas M. u. 7.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Restás László Igehirdetése
16.00: Restás László Igehirdetése
Debrecen, Munkácsy M. u. 19.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Dankó Ferenc Igehirdetése
14.00: Dankó Ferenc Igehirdetése
Debrecen, Völgy u. 33/A
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten Igéjének olvasása
11.00: Oswald László Igehirdetése
15.00: Oswald László Igehirdetése
Berettyóújfalu, Mártírok u. 4.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten Igéjének olvasása
11.00: Farkas Attila Igehirdetése
Bojt, Rákóczi u. 48.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Kovács Tiborné Igehirdetése
Gáborján, Rákóczi u. 1.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Hoffer Zoltán Igehirdetése
Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: Dr. Kormos Erik Igehirdetése
15.00: KerSongs Koncert
Hajdúhadház, Bocskai tér 3.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány
Isten Igéjének olvasása
11.00: helyi szolgálat
Hajdúszoboszló, Fogthüy u. 13.

Árpád tér: 09.00: Veres János
Bánk: 08.30: Buzás Dénes
Csapókert: 10.00: Lakatos Zoltán
Füredi úti templom: 10.00: dr. Pótor Áron
Homokkert: 10.00: Szabó László
Józsa alsó: 09.00: Gacsályi Zsolt
Józsa-felső: 11.00: Gacsályi Zsolt
Kerekestelep: 10.00: Széles Csongor
Kistemplom-Ispotály: 10.00: Zsoldos Tibor
Kossuth utca: 10.00: Tóth Tamás
Lencztelep: 10.00: Tamás Gergely
Mester utca: 10.00: Vincze András
17.00: Vincze András
Nagycsere: 09.30: ifj.Jenei Zoltán
Haláp: 10.30: ifj. Jenei Zoltán
Nagyerdő: 8.30: Püski Lajos
10.30: Püski Lajos
Nagysándor telep: 10.00: Iszlai Endre
Nagytemplom: 08.00: Püski Gábor
10.00: Molnár Szabolcs
18.00: Dancsó Zoltán
Szabadság telep: 10.00: Nagy Gábor 18.00:
Molnárfi Mátyás Tamás
Széchenyi kert 10.00: Jenei Zoltán
(István király tér 2.) 17.00: Jenei Zoltán
Ebes: 09.45: Bukáné Zakar Zsuzsanna
Szepes: 15.00: -----Kismacs: 11.00: -----Nagymacs: 09.30: Nagy Dánielné
Ondód, Kádár-dűlő 56.: 14.00: Nagy
Dánielné
Tégláskert: 09.45: Vas Sándor
Úrrét: 10.00: Püski Dániel
(Árpád Vezér Általános Iskola, Böszörményi
út 150.)
Kenézy Kórház:
– Kápolna: 10.00: Gál Judit
Klinika:
– Bőr: 10.00: Dr.Baráthné Szalánczi Tímea

**************************
Rendszeres nyitott alkalmak
minden hétfőn 15 órától felnőtt bibliakör,
téma: 2. Királyok Könyve:
Debrecen, Fazekas M. u. 7.,
minden kedden 17 órától felnőtt bibliaóra:
Debrecen, Munkácsy M. u. 19.,
minden szerdán 18 órától ének- és imaóra:
Gáborján, Fő u. 46.,
minden csütörtökön 18 órától Életmód Klub:
Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9.,
minden csütörtökön 18 órától imaóra:
Bojt, Rákóczi u. 48.,
hétfőtől csütörtökig 10–17 óra között
ReményPont Oázis Életmód-központ:
Debrecen, Szent Anna u. 43.
minden pénteken 18 órától interaktív
közösségi óra:
Debrecen, Fazekas M. u. 7.,
minden pénteken 18 órától kóruspróba:
Debrecen, Völgy u. 33/A,
minden pénteken 19 órától imaóra:

Debrecen, Völgy u. 33/A,
minden pénteken 10–14 óra között
ReményPont Oázis Életmód-központ:
Debrecen, Szent Anna u. 43.

Evangélikus Egyház
November 10., vasárnap
10:00 Családi istentisztelet.
Igehirdető: Asztalos Richárd, ev. lelkész
Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.
Gyülekezeti terem
Rendszeres alkalmak
Szerdánként 15:00 – Bibliaóra
Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész
Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.
Szerdánként 17:00 – Gimnazisták hittanórája
Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész
Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.
Csütörtökönként 15:00 – Amerikai teadélután
Vezeti: Maren Corliss, amerikai önkéntes
Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.

Miserend a Szent Anna-székesegyházban
A Szent Anna-székesegyház a hétvégén a
következő időpontokban várja a híveket
szentmisére: szombat: 18 óra, vasárnap: 7,
8.30, 10, 11.30, 18 óra.

Liturgikus rend
A debreceni Attila téri főszékes
egyház liturgikus rendje
2019. november 10., vasárnap
6:30–7:15: Szent Liturgia (gyónásra van
lehetőség)
7:15–8:30: Utrenye
8:30–9:30: Szent Liturgia (utána elsőáldozásra készülő hittan a Szent Miklós
teremben: Vígkedvű Mihály utca 2.)
10:00–11:10: Szent Liturgia (Hónap első
vasárnapján püspöki liturgia, gyónásra van
lehetőség)
12:00–13:00: Szent Liturgia (gyónásra van
lehetőség)
17:30–18:15: Szent Liturgia (gyónásra van
lehetőség)
18:15–19:00: Vecsernye

Debrecen: MÁV Járműjavító Kultúrháza (Faraktár u. 67.) Éremgyűjtő Klub
– minden vasárnap 9–11 óra között
Debrecen: Forrás Közösségi Klub (Angyalföld tér 11.) Ingyenesen igénybe
vehető klubfoglalkozások: Mozgás
Klub nőknek: kedd: 8–9, csütörtök:
14.30–15.30. Főző Klub: kedd: 13–15.
Baba-mama Klub: szerda: 10–12.
Varró Klub: szerda: 10–12.
A Pszichiátriai Betegek Nappali
Ellátása keretein belül igénybe vehető
klubfoglalkozások:
Sport Klub: hétfő: 13–15.
Öltögető Klub: szerda: 13–15.
Kreatív Klub: csütörtök: 13– 15.
Popcorn Klub: péntek: 13–15. Telefonszám: 06/52 428-004
Debrecen: Móricz Zsigmond körút 4.
312 meridiántorna ingyenes
gyakorlási lehetősége ingyenes
Etka-jóga 10–11.30-ig.
Vezeti: Tar Kata 30/294-7525.
Debrecen: Népi Mesterségek Háza
(Hatvan u. 57.) Állandó kiállítás: „A
Népművészet Mesterei Hajdú-Bihar
megyében” Látogatható a szakköri
foglalkozások idején és bejelentkezéssel a 30/2635-448 vagy a 70/3253828 telefonszámon. Szakkörök:
Gránátalma hímző szakkör: minden
második szombat 15–18, vezeti Tarsoly
Andorné népi iparművész, szakoktató.
Szövő műhely: minden hétfő 16–18,
vezeti Petrovics Nikolett szövő, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész. Gyöngyfűző szakkör: minden
szombat 15–18, vezeti dr. Csapóné dr.
Riskó Tünde. Nemez műhely: minden
hónap harmadik szombatján 10–16,
vezeti Dobosné Hajdu Anikó népi
iparművész, nemezművész.
Debrecen: HNA Közösségi Ház
(Fazekas M. u. 7.) Nyitott ajtóval az
érdeklődőknek: szerdánként 18 órától: fiatalok imaközössége
Információ: Czeily Tibor(30/864-1976,
tibor.czeily@gmail.com) és
Sitkei Zoltán (30/664-3132,
htmgtl@gmail.com)
Debrecen: Faraktár u. 16. Jógafoglalkozás vakációban is minden kedden
16.45-től ingyenes előadással. Célunk:
az oldódás, gyógyulás, fiatalodás,
meditáció. Tel.: 52/443-299
Debrecen: Piac u. 77. Ingyenes elméleti és gyakorlati meditációs
foglalkozások, minden csütörtökön 18 órától. Megtapasztalhatjuk
minden öröm és boldogság forrását,
a gyógyulást, a testi-lelki harmóniát,
a teljes nyugalmat és életcélunk
megvalósulását.
Debrecen: Fazekas M. u. 7., Munkácsy
M. u. 19.: stresszkezelő és dohányzásról leszokni segítő egyéni és
csoportos foglalkozások, mentálhigiénés programok, ifjúsági
alkalmak, gyermekfoglalkozások,
igény szerinti időpontban, előzetesen
egyeztetve. Elérhetőségek: Szilasi
Zoltán pasztorálpszichológiai lelki
gondozó (30/664-3192, szilasizoltan@
adventista.hu, Dankó Ferenc mentálhigiénés lelki gondozó (30/292-0621,
danko.ferenc@gmail.com)

Tv- és rádióműsor

C

Y

09.00 Cili seriff és a Vadnyugat
09.25 Lilo és Stitch
09.45 Jake és Sohaország kalózai
10.10 Elena, Avalor hercegnője
10.30 Vampirina10.55 Dzsungel könyve Szafari
11.20 Loopdidoo A nagy nyaralás
11.35 JoNaLu
12.00 A bűvös körhinta
12.25 Lássuk a medvét!
12.30 Gyerekversek
12.34 Pom-Pom meséi
12.40 Egy komisz kölyök naplója
12.50 Kemy, a felfedező
13.15 Jimmy Neutron kalandjai
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és
Dawn
14.10 Póló
14.25 A kis herceg
14.50 A kékfényű lámpás A
Grimm testvérek meséje
alapján
15.50 Mickey és az autóversenyzők
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat
16.40 Lilo és Stitch
17.00 Jake és Sohaország kalózai
17.25 Elena, Avalor hercegnője
17.50 Vampirina18.15 Hanni és Nanni
19.35 Bob, a mester
19.45 Bob, a mester
19.55 Chuggington pályaudvar
20.15 Violetta
21.05 Én vagyok itt Zenés magazin az A38 Hajóról
22.45 A vörös ajtó
23.50 Akvárium Stage Pass
00.50 Egy indián Párizsban
02.20 Akvárium Stage Pass
03.15 A vörös ajtó
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Debrecen: Debreceni Lelkisegély-telefonszolgálat éjjel-nappal
ingyenesen hívható – minden telefonhálózatról a 116-123-as debreceni
Lelkisegély-telefonszolgálat.
Debrecen: Esélyek Háza (Monti ezr.
u. 7.): panaszfelvétel diszkriminációs
ügyekben – 30/408-5619 – Egyenlő
Bánásmód Hatóság – hétfő: 12–16 óra
között (minden hónap utolsó hétfőjén
változó helyszínen, a megye településein) kisebbségi Ombudsmani Hivatal:
(előzetes bejelentkezés alapján)
Debrecen: Fény Felé Esélycentrum
(4225 Debrecen Harmat u. 41.):
segítségnyújtás – 52/787–993 www.
fenyfele.hu – várják azokat a fogyatékkal élő fiatalokat, akik napközbeni
felügyeletet, fejlesztést igényelnek.
Debrecen: Lelkierő Egyesület
(Debrecen, Poroszlay út 97.):
segítségnyújtás – 70/770-3369 –
Várjuk azokat a 18–35 év közötti
fiatalokat, akik valamilyen
szenvedély vagy pszichiátriai problémával küzdenek.
Debrecen: Lépéselőny Egyesület
(Debrecen, Csap utca 36.): segítségnyújtás megváltozott munkaképességűek, álláskeresők részére 52/321666 – tanácsadás, klubfoglalkozás
ingyenes magán-munkaerőközvetítés
(nysz.: 7498-3/2009-5600). Érdeklődni: kedden és csütörtökön 9–12-ig.
Munkáltatók jelentkezését is várják.
Debrecen: Nagymihálykert u. 75.
Ingyenes segítségnyújtás – egészségügyi és környezetvédelmi probléma
esetén. Információ: 52/456-695 vagy
70/392-5342. Kizárólag előzetes
bejelentkezéssel!
Debrecen: RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat (Angyalföld tér 11.):
segítségnyújtás – 52/428-004
Debrecen: Arany Középút Egyesület
(Simonffy u. 52.): segítségnyújtás –
52/321-659 vagy 30/751-6538 –
ingyenesen igénybe vehető közösségi
ellátásába várják a pszichiátriai problémával élőket és hozzátartozóikat.
Az Anonim Alkoholisták (AA)
csoportjai szeretettel várják csoportos
beszélgetésre a szenvedélybetegségből gyógyulni vágyókat:
DEBRECEN: hétfő 18 óra: Kiscsoport
(20/531-7569), Leány u. 2. (Nagytemplom Ifjúsági Gyülekezet)
kedd 18 óra: Délibáb csoport (70/5514431), Rákóczi út 7. (Ökumenikus
Segélyszervezet)
Szerda 18 óra: Főnix csoport (70/2422961), Vígkedvű M. u. 2. (Görögkatolikus parókia)
Vasárnap 18 óra: Főnix csoport
(70/242-2961), Vígkedvű M. u. 2.
(Görögkatolikus parókia)
BALMAZÚJVÁROS: Nádudvari út 52.,
szombat 18 óra, (20/995-9378)
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: Kassa u. 2.,
csütörtök 18 óra, (70/774-2037)
HAJDÚSZOBOSZLÓ: Kossuth u. 9.,
kedd 18 óra, (30/871-5414)
HAJDÚDOROG: Böszörményi út
5. Művelődési Ház, péntek 18 óra,
(30/358-4902)

2019. november 9., szombat
M1

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.50 Kenó
06.55 Térkép
07.25 Hazajáró
magyar turisztikai műsor
08.00 Noé barátai
magyar állatbarát műsor
08.30 Divat & dizájn
magyar magazinműsor
09.30 Őrangyal – I. évad
amerikai tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
magyar szolgáltató műsor
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.55 Jó ebédhez szól a nóta
magyar dalműsor
13.25 Partitúra
magyar kulturális magazin
14.25 Doc Martin – V. évad
angol tévéfilmsorozat
15.20 Falak
magyar Játékfilm
17.00 Gasztroangyal
magyar gasztromagazin
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.40 SzerencsePerc
18.45 Szerencse Szombat
19.40 Superman visszatér
amerikai akciófilm
22.10 Kenó
22.20 Viktor/Viktória
amerikai–angol Játékfilm
00.30 Bagi-Nacsa Orfeuma
01.25 Új idők új dalai
01.55 Rúzs és selyem
02.20 OJD – Irodalom és könyv
26 percben
02.45 Mesterember
03.15 Magyar Krónika
03.40 Forint, fillér
04.00 Iskolapad
04.20 Himnusz

Segítség

06.00 Top Shop
06.35 Kölyökklub
09.05 Marvel Szuperhősök – Felturbózva
Amerikai animációs filmsorozat
09.35 KölyökKalauz
Családi magazin
10.05 Top Shop
11.00 Brandmánia
Márkákról, hirdetési iparról,
nézői szokásokról, trendekről
11.35 Autogram
Autósmagazin
12.05 Szuperzöld
Környezetvédelmi magazin
12.50 Édesítő
Női életmódmagazin
13.35 XXI. század – a legendák
velünk élnek
Szombaton is az RTL Klub
műsorán!
14.10 Kevin, a
minden6ó
Amerikai sorozat
15.20 Ismeretlen
férfi
Angol–amerikai akciófilm
18.00 RTL Híradó – Esti
kiadás
19.00 Fókusz Plusz
Magazin
20.00 X-Faktor
Tehetségkutató show-műsor
22.45 Egy kis
szívesség
Amerikai misztikus thriller
01.15 Briliáns
meló
Amerikai akcióthriller
03.30 Apja, fia,
unokája
Amerikai vígjátéksorozat
04.05 Fókusz Plusz
Magazin
04.55 Kölyökklub
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04.45 Csapdába csalva III.
Német doku-reality sorozat
05.15 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ
rajzfilmek
09.35 Trendmánia
stílusmagazin
10.10 Babavilág
magazinműsor
10.40 TechGuru
okosmagazin
11.15 Autószerelők, avagy minden
új egyszer régi lesz!
autós magazin
11.45 Poggyász
utazási magazin
12.20 SzÉpítők
ingatlan-magazin
12.50 #KandászMamik – Szülőszoba és minden, ami
család
magazinműsor
13.25 Lovagregény
Amerikai romantikus kalandfilm
16.20 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján
Amerikai krimi
18.00 Tények
hírműsor
18.55 Tények Plusz
19.55 Men In Black – Sötét zsaruk 3.
Amerikai sci-fi-vígjáték
22.15 Halálosabb iramban
Amerikai–német akciófilm
00.30 Élni tudni kell
Spanyol vígjáték
03.00 A szökés (2017)
Amerikai akciófilm-sorozat
03.45 A szökés (2017)
Amerikai akciófilm-sorozat
04.05 Kegyetlen csillogás II.
Amerikai filmsorozat
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06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sporthíradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó
08.19 Ma reggel 08.35 Világ 09.00
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 09.35 Forint, fillér 10.00 Híradó
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35
Esély 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Ma délelőtt
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
12.39 Nemzeti Sporthíradó 12.52
V4 Híradó 12.57 Ma délután 13.00
Híradó 13.13 Ma délután 13.30 Hírek
13.35 Summa 14.00 Híradó 14.16
Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Élő
egyház 15.00 Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 Esély 16.00
Híradó 16.14 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Világ 17.00 Híradó 17.15
Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Itthon
vagy! 17.53 Ma este 18.00 Híradó
18.29 Nemzeti Sporthíradó 18.44
Ma este 19.00 Hírek 19.05 Summa
19.30 Híradó 20.32 Ma este 21.00
Híradó 21.25 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53
Ma éjjel 00.00 Himnusz

M4

06.15 Női labdarúgó magazin 06.45
Kosárlabda-közvetítés 08.45 Szabadidő magazin 09.15 BL-péntek
10.00 U-17-es labdarúgó-világbajnokság 12.00 Boxutca 12.30 UEFA
Bajnokok Ligája összefoglaló 13.30
UEFA Bajnokok Ligája összefoglaló
14.30 Játékoskijáró 15.30 Vízilabda-közvetítés 16.45 Stúdió 17.00
Labdarúgó-közvetítés 18.45 Stúdió
19.00 Stúdió 19.30 Labdarúgó-köz-

vetítés 21.15 Stúdió 21.30 Góóól!
22.30 Rövidpályás Gyorskorcsolya
Világkupa 00.35 Labdarúgó-közvetítés 02.25 BL-péntek 03.10 Labdarúgó-közvetítés

HÍR TV

6.00 Troll ism 7.00 Híradó 7.30
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 8.05 Magyarország élőben ism
9.00 Hírek 9.05 Paletta ism 9.30
Globál ism 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00
Hírek 11.05 Terc ism 12.00 Híradó
12.30 Garázs 13.00 Hírek 13.05 Vetítő ism: Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére Rendező: Vörös T.
Balázs 14.00 Hírek 14.05 Troll ism
15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 15.30
Plusz-mínusz ism 16.00 Hírek 16.05
Riasztás ism 17.00 Híradó 17.25
Sporthírek 17.30 Paletta ism 18.00
Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 Informátor ism 19.00 Híradó 19.25
Sporthírek 19.30 Hírvilág 20.00 Hírek 20.05 Panaszkönyv 21.00 Hírek
21.05 Civil kör 22.00 Híradó 22.25
Sporthírek 22.30 Heti terror ism
23.00 Hírek 23.05 Főhős ism
0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 0.30
Hírvilág ism

FILM+
6.10 Sivatagi hajsza Amerikai akciófilm 7.40 Asterix, a gall Francia–belga animációs film 8.50 Asterix és Kleopátra Francia–belga
animációs film 10.10 Kilenc élet
Francia–amerikai vígjáték 11.50 Vén
rókák Amerikai vígjáték 13.50 A
dzsentlemanus Amerikai vígjáték
16.10 Gagyi mami: Mint két tojás
Amerikai vígjáték 18.15 Sherlock Holmes Amerikai–német akciófilm
20.45 Doktor Strange Amerikai
kalandfilm 23.00 Csapda Ame-

rikai akciófilm 1.20 Amerikai bérgyilkos Amerikai akciófilm 3.30 November Man

ATV
04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó
06.00 Gyógyítás dimenziók 06.35 Új
mezőgazdasági magazin 07.15 Egyenes beszéd 09.30 Jakupcsek plusz
10.25 Mondd el Tatár Csillának!
10.55 Élő építészet – 100 híres épület a világból 11.00 Ékszer TV 12.20
Életre fel 12.35 MI – Mesterséges Intelligencia 12.55 Kőbánya híradó
13.30 Fő az egészség 14.00 Ékszer TV
16.35 Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55 Dumakabaré 18.40 ATV
Híradó 19.00 Civil a pályán 20.25
AradiVarga Show 21.25 Sas kabaré 23.30 Quimby: Aréna 2011
2. rész 01.10 Dumakabaré 02.10
Vidám vasárnap 03.50 Fő az egészség 04.20 Kőbánya híradó

VIASAT3
05.30 Teleshop 06.00 Trendközelben 06.30 Jóbarátok 06.55
Jóbarátok
07.20 Jóbarátok
07.45 Jóbarátok 08.10 Jóbarátok
08.40 Agymenők 09.05 Agymenők 09.30 Sütimester 10.55
Sütimester 12.10 Az elveszett ereklyék fosztogatói 13.10 Az elveszett
ereklyék fosztogatói 14.10 Glades
– Tengerparti gyilkosságok 15.05
Glades – Tengerparti gyilkosságok
16.05 Megint 17 18.20 Vasember
3. 21.00 Thor: Sötét világ 23.20
Spíler 01.40 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 02.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok 03.10 Glades –
Tengerparti gyilkosságok

BEST FM

0–24 óráig Debrecenben a
104,6 MHz-en (Hajdúnánáson

93,3 MHz) 07.00–10.00 Szombat reggel Szilágyi Icussal. Hírek,
autópálya, traffipax információk,
országos meteorológiai jelentés,
ügyeleti hírek, horoszkóp, kulturális
programok. 10.00–14.00 Szombat délelőtt Szabó Tomival 14.00–
18.00 Joó Csaba Délutáni Randevú 18.00–20.00 Best FM Kívánságműsor (Kívánságvonal: 500540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046)
20.00–24.00 DISCO*S HIT – Saturday Night Shit Bárány Attilával és
Vass Katával 24.00–01.00 Saturday Night LIVE (Élő közvetítés Debrecen népszerű szórakozó helyeiről)
01.00–06.00 Zene az éjszakában.
Adás telefonszám: 52/500-540.

DTV
5.00–8.15 Napszemle (ism.) 8.15
Praktikák – magazinműsor 8.45 Grill
akadémia – gasztronómiai magazin
9.00 Hajrá 9.10 Napszemle (ism.)
9.25 Esti Közelkép – háttérmagazin
(ism.) 9.55 Siker (gazdasági műsor)
(ism.) 10.05 Képújság 15.05 Stúdió
Moderna 16.05 Vásárlási műsorablak
16.15 DEAC magazin ism. 16.45 Debreceni Színképek (kulturális magazin)
(ism.) 17.15 Grillakadémia – gasztronómiai magazin 17.30 Praktikák – magazinműsor ism. 18.00 Madarat tolláról sorozat 11. rész 18.30 Borzontorz pénze 18.50 Madarat tolláról
sorozat 12. rész 19.20 Erőnk forrása
(történelmi egyházak műsora) (ism.)
19.50 Borzontorz rádiót eszik ebédre
20.10 Naturtex Szedeák – Deac kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről 22.00 Kirakat 22.05 Képújság
A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják.
Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
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HAJDÚ-BIHARI

Rejtvény

MOZIműsor
Cinema City

A megfejtéseket egyszerre, a következő
hét csütörtökig juttassák el névvel,
címmel, telefonszámmal a Naplóhoz:
4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. vagy
a rejtveny@naplo.hu e-mail-címre.
A levelezőlapra ragasszák fel a Napló-logót
és az e heti rejtvényeink sorszámát! A megfejtők között receptfüzetet sorsolunk ki.

HALÁLOD APPJA
117 perc/Horror, thriller
• 2D (hang: magyar) 18.10 20.30

JETIKÖLYÖK
98 perc/Animációs, családi

• 4DX 3D (hang: magyar) 10.00
• 3D (hang: magyar) 12.10 16.20
• 2D (hang: magyar) 14.15

ADDAMS FAMILY
87 perc/ Animációs, vígjáték
• 3D (hang: magyar) 10.00 14.00
• 2D (hang: magyar) 12.00 16.00
ÁLOMNAGYI
100 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 12.20 18.25
A WALL STREET PILLANGÓI
110 perc/Bűnügyi
• 2D (hang: magyar) 22.30*

Keresztrejtvény

• 2D (hang: magyar) 10.15
DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE
119 perc/Kaland, fantasy
• 4DX 3D (hang: magyar) 12.05
14.30
• 3D (hang: magyar) 18.00
• 2D (hang: magyar) 12.40

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR
152 perc/Horror
• 2D (hang: magyar) 11.20 14.20
17.20 20.20 22.00*
SZERELEMRE KATTINTVA
101 perc/Romantikus
• 2D (hang: magyar) 19.50
DRAKULICS ELVTÁRS
98 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 10.15 16.00
20.10
GEMINI MAN
117 perc/Akció, thriller
• 2D (hang: magyar) 22.15*

SZÖRNYEN BOLDOG HALLOWEEN
88 perc/Animációs, családi,
fantasy
• 2D (hang: magyar) 10.45

PASZTERNÁK
MEGFEJTÉS
HARMADIK
RÉSZE
BÚSKOMORSÁG
MEGFEJTÉS
ELSÕ
RÉSZE

L

...CAPONE
RANGJELZÕ
SZÓCSKA

ALFÖLDI
HÍMZÉS

VÁROS MAROKKÓBAN

...ENDRE,
KÖLTÕ V.

ROSTNÖVÉNY

RÁDIUSZ

A NAGY
VARÁZSLÓ

NANO-

M

E
KÖZELEBBI

SZÍNVONALAS

RÉSZEKRE
TAGOL

SZINTÉN
NE

PÁRATLAN
MÉRI!

LÁM,
TESSÉK

MÓDOSUL
A KÖZEPÉN!
RÖVID
ZENEDARAB

HÉTFÕ A
NAPTÁRBAN

RUHA,
RÉGIESEN

ILLET,
DUKÁL

SZLOVÁK
KÖZSÉG
HANGTALAN

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

MINDEN
RENDBEN

FÉLTI!

KÍNOS

MUTATÓSZÓCSKA

CSAK A
SZÉLEIN
DRAPP!

PINTYFÉLE

RÉMIÁS
ANNA
ORSOLYA

PLÉHPOFA

KACAT
ÁZSIAI
HOSSZMÉRTÉK

JOULE

STERILIZÁLÓ
KÉSZÜLÉK
HAZAI
AUTÓJEL

HAJDÚ-BIHARI

I

RAGADOZÓ
HAL

Közérdekű észrevételeivel keresse munkatársunkat, Kenyeres Ilonát keddtől
péntekig 14.00–16.00 óra között.
Tel.: +36-30/972-4868.
E-mail: ilona.kenyeres@naplo.hu

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa
közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

Sudoku
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Haladó

Kezdő

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

Tv- és rádióműsor
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.50 Kenó
07.00 Gasztroangyal
07.55 Isten kezében
08.20 Kereszt-Tények
08.30 Katolikus krónika
08.55 Így szól az Úr!
09.00 Rome Reports – Vatikáni híradó
09.25 A sokszínű vallás
09.40 Kérdések a Bibliában
09.50 Református ifjúsági műsor
10.00 Evangélikus ifjúsági műsor
10.05 Görögkatolikus ifjúsági
műsor – Úton-útfélen
10.15 Vallás és szabadság
magyar ismeretterjesztő sorozat
10.20 Református magazin
10.50 Mise – istentisztelet – közvetítés – belföldi
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.55 Jó ebédhez szól a nóta
13.25 Vad vidékek – Alaszka
angol ismeretterjesztő sorozat
14.15 Édes anyanyelvünk
14.30 A Griff, a Dámvad és a Varjú
magyar dokumentumfilm-sorozat
15.05 Igen vagy nem?
magyar játékfilm
16.30 Hogy volt?!
17.25 Borbás Marcsi szakácskönyve
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Családi kör
19.45 Magyarország, szeretlek!
21.20 Valaki más élete
francia romantikus film
22.50 Kenó
00.05 Hogy volt?!

Y

09.00 Cili seriff és a Vadnyugat
09.25 Lilo és Stitch
09.45 Jake és Sohaország kalózai
10.10 Elena, Avalor hercegnője
10.30 Vampirina
10.55 Dzsungel könyve Szafari
11.20 Loopdidoo A nagy
nyaralás
11.30 Loopdidoo A nagy
nyaralás
11.35 JoNaLu
12.00 A bűvös körhinta
12.10 A bűvös körhinta
12.25 Baltazár-bazár
12.30 Gyerekversek
12.34 Pom-Pom meséi
12.40 Egy komisz kölyök naplója
12.50 Kemy, a felfedező
13.00 Kemy, a felfedező
13.15 Jimmy Neutron kalandjai
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és Dawn
14.10 Póló
14.15 Póló
14.25 A kis herceg
14.50 Az élet vize
15.50 Mickey és az autóversenyzők
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat
16.40 Lilo és Stitch
17.00 Jake és Sohaország kalózai
17.25 Elena, Avalor hercegnője
17.50 Vampirina
18.15 Hanni és Nanni
19.45 Merülj, Olly merülj!
20.15 Violetta
21.05 Filmklub
23.45 Édes anyanyelvünk
23.50 Europe in Concert
00.40 Europe in Concert
01.30 Filmklub
04.15 Violetta

M

100

90

80

A szabály egyszerű. A Sudoku-rejtvény üres
négyzeteibe Önnek kell beírnia a hiányzó
számokat úgy, hogy minden sorban, minden
oszlopban és minden 3*3-as blokkban
egyszer és csakis egyszer szerepeljen minden
szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlen
helyes megoldása van. Kérjük, hogy az e heti
megfejtett és kivágott feladatot sorszámmal együtt juttassák el a szerkesztőségünkbe (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.)
névvel, címmel, telefonszámmal ellátva.
Az előző héten helyes megfejtést beküldők
között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként
(kezdő és haladó) az egy-egy nyertest.
A sorsoláson csak az vehet részt, aki a
tárgyhét összes Sudoku-rejtvényének helyes
megfejtését beküldte. A feladat beküldési
határideje: következő hét csütörtök.
A nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői
lapszámunkban közöljük.

2019. november 10., vasárnap
M1

C

VITRAY
TAMÁS

STEKSZ,
ZSOZSÓ

KETTÕS
HANGZÓ

Meghallgatjuk

A *-gal jelölt előadásokat csak
szombati napon vetítik.

IMAGINÁRIUS EGYSÉG

VARRÓESZKÖZ

(hétfő–péntek: 7.00–17.00)

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS
99 perc/Akció, vígjáték, horror
• 2D (hang: magyar) 22.15*

EGYNEMÛEN IDÉN!

EGYMÁST
SEGÍTÕ
EGYESÜLET

+36-80-442-444

• 3D (hang: magyar) 11.30 15.30
• 2D (hang: magyar) 13.30 17.30

ORIGÓ
SPORTMÁRKA

BRIT
FÉRFINÉV

Kézbesítési panaszaikkal hívják
az alábbi ingyenes telefonszámot:

TERRA WILLY 90 perc/
Kaland, animációs, családi

D

BECÉZETT
ERZSÉBET

Annyi mindenért...
Janikovszky Éva gondolatát
a feladvány rejti.

Terjesztési ügyintézés

TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET
128 perc/Akció, kaland, sci-fi
• 4DX 2D (hang: magyar) 16.55
19.30 22.10*
• 2D (hang: magyar) 10.40 15.10
17.50 20.30

DÁTUMRAG

SZILÁGYI...,
SZÍNÉSZNÕ

Felnőttorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellátási
és Egészségfejlesztési Intézet)
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem,
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet
épületében fogadják a betegeket.
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Főnix-Cívis Kft.)
tel.: 52/416-275, hely: Debreceni Egyetem,
Nagyerdei krt. 98. sz. – Gyermekklinika épülete.
Rendelkezésre állás: hétköznap: 18-tól 8-ig,
hétvégén folyamatos.
Mentők: 104		
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
ÉMKK-információ (Külső vásártér):
52/518-129
DKV-információ (helyi): 52/531-513
Hibabejelentés (áram): 80/210-310
Hibabejelentés (gáz): 80/300-300
Hibabejelentés (víz): 52/534-510
T-Com tudakozó: 11800; 11888;
hibabejelentő: 1412 (lakossági);
1435, 1400 (üzleti)
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak:
A Periféria Egyesület nonstop száma:
42/504-618

MÚLT KARÁCSONY
103 perc/Vígjáték, romantikus
• 2D (hang: magyar) 11.20 13.30
15.40 17.50 20.00 22.10*

EGYKOR,
RÉGEN

ZENEI
HANG

B

Az adatok tájékoztató jellegűek!

MIDWAY
138 perc/Akció, történelmi
• 2D (hang: magyar) 13.15 17.00
19.30

HÍRLAP
FÕMUNKATÁRSA

HAJDÚ-BIHARI

Ügyeletek

CLARA – EGY TÜNDÉRI KALAND
87 perc/Animációs, családi

A
MEGFEJTÉS
MÁSODIK
RÉSZE

260

2019. november 7., csütörtök:
2, 4, 5, 7, 16, 17, 22, 24, 28, 29, 30,
31, 37, 38, 51, 59, 60, 62, 74, 76

JOKER 122 perc/Bűnügyi,
dráma, thriller
• 2D (hang: magyar) 14.30 20.30

260. feladat

06.00 Top Shop
06.35 Kölyökklub
08.45 Star Wars: A Freemaker
család kalandjai
Amerikai animációs
kalandfilmsorozat
09.15 Top Shop
10.10 Lifestyle
Életmód- és stílusmagazin
10.40 HighLife
Luxusmagazin
11.10 Kalandozó
Utazós életmódmagazin
11.45 Édes Otthon
Otthonmagazin
12.20 Az Év Hotele
Hotelshow – A legjobb vidéki
szálláshelyek
13.00 Lila füge
Havas Dóra majdnem tökéletes konyhája
13.50 Street Kitchen
Gasztroshow Fördős Zével
14.35 Házon kívül
Heti magazin
15.10 Bűnvadászok
Olasz akcióvígjáték
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 X-Faktor
Tehetségkutató show-műsor
21.55 Suicide Squad – Öngyilkos
osztag
Amerikai akciófilm
Egy titkos állambiztonsági szervezet, az A.R.G.U.S börtönbe zárja Batman (Ben
Affleck) segítségével a szuperhősök leggonoszabbjait.
Deadshot (Will Smith), Harley
Quinn (Margot Robbie), El Diablo (Jay Hernandez) és a
többi gazfickó kénytelenek
jót cselekedni a szabadságukért cserébe.
00.30 Portré
Riportmagazin

70

60

50

40

30

04.50 Csapdába
csalva III.
Német doku-reality sorozat
05.15 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ
rajzfilmek
09.50 Nagy Vagy, Auchan kupa!
vetélkedősorozat
10.20 Tűsarok
női magazinműsor
10.55 Több mint
TestŐr
életmódmagazin
11.25 Super Car
autósmagazin
12.00 EB TV
magazinműsor
12.30 Az Építkezők
magazinműsor
13.05 Adri’s Kitchen
főzőműsor
13.35 My Girl – Az első szerelem
Amerikai romantikus vígjáték
15.45 Szólít a szörny
Amerikai–spanyol fantasztikus film
18.00 Tények
hírműsor
18.45 Sztárban Sztár
leszek!
élő show-műsor
21.50 Ted
Amerikai vígjáték
00.10 Party Zóna
Amerikai vígjáték
02.40 Poligamy
Magyar romantikus vígjáték
04.00 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
04.50 Csapdába
csalva III.
Német doku-reality sorozat

20

10

5

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sporthíradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó
08.19 Ma reggel 08.35 Család ’19
09.00 Híradó 09.13 Ma délelőtt
09.30 Hírek 09.35 Esély 10.00 Híradó 10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek
10.35 Summa 11.00 Híradó 11.13 Ma
délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Ma délelőtt
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
12.39 Nemzeti Sporthíradó 12.52
V4 Híradó 12.57 Ma délután 13.00
Híradó 13.13 Ma délután 13.30 Hírek
13.35 Kárpát Expressz 14.00 Híradó
14.16 Ma délután 14.30 Hírek 14.35
Család’19 15.00 Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 Világ 16.00
Híradó 16.14 Ma délután 16.30 Hírek
16.35 Életkor 17.00 Híradó 17.15 Ma
délután 17.30 Hírek 17.33 Forint, fillér 17.53 Ma este 18.00 Híradó 18.29
Nemzeti Sporthíradó 18.44 Ma este 19.00 Hírek 19.05 Itthon vagy!
19.30 Híradó 20.32 Ma este 21.00
Híradó 21.25 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53
Ma éjjel 00.00 Himnusz

M4

05.00 Női labdarúgó magazin
05.30 Vízilabda-közvetítés 07.00
Szabadidő magazin 07.30 Pecatúra
magazin 08.00 Múlt és Jelen 08.30
Jövünk! magazin 09.00 Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa 10.00
Góóól! 11.00 Labdarúgó-közvetítés
13.00 Boxutca 13.30 UEFA Bajnokok Ligája magazin 14.00 Labdarúgó-közvetítés 16.00 SPORT7 17.00
Stúdió 17.15 Labdarúgó-közvetítés

19.00 Stúdió 19.15 Góóól!2 20.15
Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa 00.15 U-17-es labdarúgó-világbajnokság 02.10 Startfejes magazin 02.35 Futsal magazin 03.05
Labdarúgó-közvetítés

HÍR TV
6.00 Civil kör ism 7.00 Híradó 7.30
Soroló 8.00 Hírek 8.05 Magyarország élőben ism 9.00 Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Őszintén ism 10.00
Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Civil kör
ism 12.00 Híradó 12.30 Plusz-mínusz ism 13.00 Hírek 13.05 Háttérkép ism 14.00 Hírek 14.05 Szabadfogás ism 15.00 Híradó 15.25
Sporthírek 15.30 Heti terror ism
16.00 Hírek 16.05 Troll ism 17.00
Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 Globál ism 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Napról
napra 20.00 Hírek 20.05 A nyolcas
21.00 Hírek 21.05 Bayer show
22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Hírvilág ism 23.00 Hírek
23.05 Vetítő: A régi fény ragyogjon Szigetvár, 1566 Rendező: Gerebics
Sándor 0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 0.30 Soroló ism 1.00 Hazahúzó
2.00 Civil kör ism

FILM+

5.45 Vikingek csatája Kanadai–
bolgár–amerikai akciófilm 7.10 Lucky
Luke és a Daltonok öröksége Francia animációs film 8.40 Lucky Luke
– A Daltonok szökésben Francia–
amerikai animációs kalandvígjáték
10.20 Vén rókák Amerikai vígjáték
12.20 A dzsentlemanus Amerikai
vígjáték 14.40 Gagyi mami: Mint két
tojás Amerikai vígjáték 16.50 Doktor Strange Amerikai kalandfilm

19.00 Csúcsformában Amerikai
akcióvígjáték 21.00 Másnaposok
Amerikai vígjáték 23.00 Keményítőkúra Amerikai vígjáték 1.00 Kígyók a fedélzeten Amerikai akcióthriller 3.00 Pokoli édenkert
Amerikai thriller

ATV

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó
06.00 700-as klub 06.35 Új mezőgazdasági magazin 07.15 #Bochkor 08.55 Kultúrtipp 09.00 Superbook 09.40 Ékszer TV 10.40 Élő
építészet – 100 híres épület a világból
11.00 Vidám vasárnap 13.00 700as klub 13.30 Ékszer TV 15.55
Életre fel 16.10 Gyógyítás dimenziók
16.35 Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55 AradiVarga Show 18.40
ATV Híradó 19.00 Heti Napló Sváby
Andrással 20.25 #Bochkor
21.50 Mondd el Tatár Csillának!
22.20 Best of Jakupcsek 23.20
Heti Napló Sváby Andrással

VIASAT3

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok
06.25 Jóbarátok 06.50 Jóbarátok 07.20 Jóbarátok 07.41
Agymenők
08.05 Agymenők
08.35 Sütimester 09.55 Sütimester 11.15 Trendközelben
11.40 Glades – Tengerparti gyilkosságok 12.40 Glades – Tengerparti gyilkosságok 13.40 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 14.30
Megint 17 16.40 Az örömapa
18.50 Thor: Sötét világ 21.00
Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi
23.25 Az örömapa

BEST FM
0–24 óráig Debrecenben a
104,6 MHz-en. (Hajdúnánáson
93,3 MHz) 7.00–8.00 Vasár-

nap reggel: zene, társadalom, kultúra, tudomány Műsorvezető: Berki
Andrea 8.00–13.00 Vasárnap dél
előtt Orosz Évivel (Benne: Hírek, időjárás-jelentés, programajánlat, autópálya, traffipax információk, ügyeleti hírek, névnapköszöntő, horoszkóp)
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00–
17.00 EURO TOP 40 – Műsorvezető: Pálóczi Józsi - Szombati Szilvi
18.00–20.00 Best FM Kívánságműsor (SMS-szám: 20/333-9595).
Mv.: Till Szabi 20.00–06.00 Zene
az éjszakában. Adás telefonszám:
52/500-540.

DTV
8.10 Grillakadémia – gasztronómiai
magazin 8.25 Praktikák 8.55 Megyei
Tükör – magazin (ism.) 9.25 Debreceni Színképek – magazinműsor 9.55
Próbajáték 10.10 Képújság 14.55 Kirakat Naturtex Szedeák Deac kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről (ism.) 15.00 Stúdió Moderna
16.00 Vásárlási műsorablak 16.10
A szomszéd vár – turisztikai magazin (Szeged TV) 16.40 Megyei Tükör
– magazinműsor (ism.) 17.10 Grill
akadémia – gasztronómiai magazin 17.25 Praktikák – magazinműsor (ism.) 17.55 Görnyedten grúz gulágon 19.00 Vasárnapi Napszemle
19.15 Csontváry Makoldi Sándor és
Szántai Lajos előadása 20.45 DVSC
Schaeffler – Zork Jagodina EHF Kupa
kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről 22.00 Vasárnapi Napszemle
(ism.) 22.15 Kirakat 22.20 Képújság
A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják.
Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
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Szilvával és gesztenyével is
Az állati zsírok között a
hal után a liba húsának
a legalacsonyabb a koleszterintartalma.
DEBRECEN. A

Márton-nap a 40
napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még
szabad jóízűen, gazdagon
falatozni, vigadozni. A hagyomány szerint a fiatal libát
megtisztítják, kibelezik, besózzák, meghintik friss majoránnával, kívül-belül. Befűtik a kemencét, és lehetőleg
nagy cserép- vagy öntöttvas
tepsiben szép pirosra, ropogósra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról
óvatosan lefejtik a húst, és
szemügyre veszik a csontot,
hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. Ha barna volt,
esős, ha fehér, akkor havas
telet vártak.

A receptet Dobos C. József fia osztotta meg a többi cukrásszal 


FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Recept

A dobostorta, ahogyan
az eredeti recept előírja
A süteményt 1884-ben
készítették el először;
a leírást 1906-ban hozták nyilvánosságra.

vaníliás cukor (1,7 deka), 2
lat kakaóvaj (3 és fél deka),
valamint egy tábla csokoládé (20 deka). A fenti 4 tojást
és a 12 lat porcukrot gázon
felverjük, és ha meleg, addig keverjük a gázról levéve,
amíg ki nem hűl. Tizennégy
lat vajat jól kikeverünk, és 1
lat vaníliás cukrot teszünk
bele, 2 lat olvasztott kakaóval és 2 lat olvasztott kakaóvajjal összekeverjük, majd a
12 lat felmelegített puha állapotában levő táblacsokoládét is. Ezután a hideg tojásos masszával összeöntjük,
és jó átkeverés után 5 lapot
összetöltünk, a hatodikat
áthúzzuk dobos cukorral és
20 részre vágjuk. 
HBN

DEBRECEN. Egy

darab 22 centiméter átmérőjű tortához
kell 6 darab piskótalap.
Receptje: Hat tojássárgáját jól kikeverünk 3 lat (5
deka) porcukorral. Hat darab tojásfehérjét felverünk
habnak, jó keményre 3 lat
(5 deka) porcukorral. Utána
összekeverjük a kikevert
sárgáját, 6 lat (10 deka) liszt
tel és 2 lat (3 és fél deka) olvasztott vajjal.
Az egy tortához szükséges
krém a következőképpen
áll össze: Négy darab egész
tojás, 12 lat porcukor (20
deka), 14 lat (23 és fél deka)
teavaj, 2 lat szilárd kakaómassza (3 és fél deka), 1 lat

Nem csak káposztával
A vámospércsi Pálfalvi Barbara, az Enni mentem Face
book- és Instagram-oldal
amatőr szakácsa a Napló olvasóit kalauzolja el a libaételek
s a mellé illő borok világába.
– Mivel nagyon könnyű kiszárítani, ezért érdemes konfitálásban vagy párolásban gondolkodni, így puha és omlós
sült lesz a végeredmény. A
liba húsa sokféleképpen elkészíthető, és ha libát szeretnénk tenni az asztalra, akkor
még a kreativitásunkat is szabadjára engedhetjük. Itthon
többnyire csak párolt káposztával és burgonyapürével
tudjuk elképzelni, de nagyon
finom például szilvával vagy
éppen gesztenyével – ötletelt

http://www.haon.hu
Közélet. További közéleti
híreket, olvashat
portálunkon.

Gyakran tálalunk a libacomb mellé párolt káposztát vagy burgonyát 

Barbi, akinek – mint említette
– a személyes kedvence a libatepertő és a -pástétom.
Nem annyira népszerű
Népi megfigyelések bizonyítják, hogy gyulladáscsökkentő
hatása is ismert. – Baromfitársaitól eltérően nem fehér
húsú, hanem vörös, ezért kiválthatjuk vele a sertést vagy
a marhahúst – tudtuk meg
Barbitól. Majd elmondta, az ő
családjában egykor nem volt

népszerű húsfajta, általában
csak Márton-napkor ettek libát. – Most már nagyon szeretem a belőle készült ragukat
vagy a ludaskását, ami istenien működik például bulgurral is. Viszont a belőle készült
tepertőből sosem lehet elég,
finom kovászos kenyérrel, de
hagymával az igazi – véli Barbi.

Adomány a konyhából
Pálfalvi Barbi vasárnap szervezi a 3. Jótékonysági főzését, a debreceni Leukémiás
Gyermekekért
Alapítvány
számára. Már hat éve dolgoznak együtt, ahol most szintén
libaétellel készülnek a baráta-

ival, akik egy neves budapesti
étterem séfjei, és nagyvonalúan csatlakoztak a kezdeményezéshez. A főzés teljes bevételét az alapítványnak ajánlják
fel, sőt karácsonyig gyűjtést is
szerveznek a pici hősöknek.

MÁR KAPHATÓ

A KÁRPÁT-MEDENCE
ÍZEI
OLVASÓINKTÓL
CÍMŰŰ SZAKÁCSKÖNYV
Á Ö V

A csokoládé minősége sem mindegy – tudtuk meg Gara Gyulától 

FOTÓ: M. I.

Hangsúlyozta: ha egy külföldi csoport érkezik az üzletbe,
mindannyian a dobostortáért
kutatják a süteményes pultot.
– Lényegében csak akkor
hívhatjuk az általunk elkészített süteményt dobostortának, ha az eredeti receptet

osztotta meg a nagyérdeművel 1906-ban.
Csak az eredeti
– Büszkék vagyunk, hogy végre a dobostorta is hungarikum
lett – nyilatkozta a debreceni
cukrászmester, Gara Gyula.

Magas kakaótartalom
Az elkészítésénél pedig olajos lisztes lemezre kell kenni
a lapokat, melyeket egyforma vékonyra kell dolgozni.
A cukrásznak is figyelnie kell
ezekre, ebből adódóan ritkábban tudják a háziasszonyok
otthon elkészíteni – véli Gara
Gyula.
Azt is megtudtuk tőle: a
csokoládé minősége sem
mindegy. – Belga csokit szoktunk használni, s minél magasabb a kakaótartalma, annál
jobb. Személy szerint én is azt
kedvelem, ha érzem rajta a
csokinak az ízét, sőt nincs annál gusztább, amikor halljuk
az égetett cukor roppanását a
friss dobostorta tetején.  ND

Libanapok
a hétvégén

352558

használjuk. Például a krémje
csokoládéval készül, amit
gőz felett kell felolvasztani, s
abba beletenni a vajat, majd
alaposan kikeverni. A tésztájánál is oda kell figyelni a
megfelelő tojásmennyiségre.

DEBRECEN. A dobostortát a
Hungarikum Bizottság a héten beválasztotta az eddig
meglévő hetven magyar érték
mellé. A hagyomány szerint
a vajat köpülő fiú só helyett
cukrot tett a köpülő edénybe, így alkotta meg Dobos C.
József az „elrontott” vajból a
híres művét. A cukrászmester
az Andrássy család szakácsa
volt, s a cukrásznak célja volt
bemutatni, hogy az akkoriban
elmaradott hűtési technika
sem gátolhatja meg az édesség kedvelőit, hogy több napon keresztül fogyaszthassák
a süteményt. A megoldás pedig abban rejlett, hogy minden alapanyagot pasztörizált.
Az addig titkos receptet Dobos C. József halála után a fia

pohár bor, Barbi pedig éppen a borokról tanul, így
nem győzte sorolni, mit is
ajánl a libaételekhez. – A
rilettek, pástétomok általában száraz, de maradék
cukrot tartalmazó fehérborokat kívánnak, mint
mondjuk egy rajnai rizlinget. A libamáj egyértelműen a tokaji borokat szereti,
de nekem például pár éve
kedvenceim a mádi borok, melyek szerintem nagyon megállják a helyüket
az ünnepi libamáj mellett
is. Ha pedig libacombról
vagy mellről van szó, akkor
egyértelműen fűszeres vörösborokat érdemes hozzá
fogyasztani, valamint nyugodtan lehet választani a
pinot noirok és a kékfrankosok közül is – fogalmazott a fiatal lány. 
ND

A tokajitól a kékfrankosig
Az ínycsiklandozó ételek
mellé elmaradhatatlan egy

Hungarikum lett mindenki kedvence
Akár egy kanállal több
cukor, egy csipettel
több vaníliás cukor, és
máris nem lehet dobostortának hívni.

FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

3990 Ft
helyett

1790 Ft*

KERESSE A KÉZBESÍTŐKNÉL ÉS
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNKBAN!
Debrecen, Dósa Nádor tér 10.

*csak
csak megye kártyával rendelkező
rendelkez előfizetőknek

Debrecen és Eger közös
szervezésében a Márton-napi hagyományoké
a főszerep a cívisváros
főterén november 8–10én: látványkonyhákban
készülnek a hagyományőrző ízletes libaételek, és egri
borászatok kínálják a finom
nedűiket. Az ínycsiklandozó ételek és isteni borok
mellett színes programok
várják három napig az
érdeklődőket a Nagytemplom előtt. (Képünkön az Ölveti Blues Band koncertje.)

FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

WWW.HAON.HU

350819

TÖLTSÖN NÁLUNK EGY HANGULATOS ESTÉT!
Cigányzene, magyaros ízvilág, óriási adagok.

Asztalfoglalás: +36-52-325-325
+36-30-619-2248 . info@regiposta.hu
H I R D E TÉ S E K
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GYÁSZHÍR

MEGEMLÉKEZÉSA haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak álmok, árnyak, évek!

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szüleink, nagyszüleink, dédszüleim,

MEGEMLÉKEZÉS

CSEKE GYULA

BAGOLY
SÁNDOR

2019. év 10. hó 26. napján, életének 85. évében

CSEKE GYULÁNÉ

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk

IFJ. SALLAI KÁROLY
1969–2017

halálának 2. évfordulóján.

halálának
1 éves évfordulójára.

Czeglédi Amália

2019. év 09. hó 16. napján, életének 83. évében elhunyt.

„Már két éve, hogy itt hagytál bennünket,
de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
Állunk a sírodnál könnyes szemmel, némán,
s érezni, hiányod mennyire fáj.
Szótlanul elmentél, s nem jössz vissza többé,
de emléked szívünkben örökké él.
Minden szál virág, amit sírodra teszünk,
elmondja, mennyire HIÁNYZOL nekünk.
Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég!
Te örökkön-örökké szeretve velünk élsz!”

1940. 08. 07. – 2018. 11. 11.

Szeretett halottaink temetése végakaratuknak megfelelően, szűk
családi és baráti körben történik a Hajdúszoboszlói Köztemetőben.
A gyászoló család

Váratlan percben az életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Ott van ő már, ahol nem fáj semmi,
csendes pihenését nem zavarja senki.

Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek!

350234

352178

,,Keressük, de nincs már sehol,
mégis itt van mindig valahol,
talán egy napsugárban...,
vagy egy csillag fenn az égen,
mi most is egyre várunk,
mint valamikor régen.”

KISS JÁNOSNÉ
szül. Berei Irén

a Barnevál volt dolgozója
2019. október 28-án, 81 éves korában örökre megpihent.
Szeretett halottunk temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 11.00
órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből a
görög katolikus egyház szertartása szerint.

Fájdalommal emlékezünk

KISS EMILNÉ
Deczki Marianna

MEGEMLÉKEZÉS

SÓS SÁNDOR

A gyászoló család

353817

Szerető családod

Felesége és lánya

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósunk,
nagymamánk

halálának
1. évfordulójára.

1947–2017

ebesi lakos,
halálának 2. évfordulója.

Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Mikor Isten látta, hogy számomra az
Élet már túl nehéz, átölelt és mondta:
"Gyere haza!"

Szerető feleséged, 2 fiad, 1 lányod,
2 menyed, 1 vejed és 6 unokád

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

A gyászoló család

ID. NYIKOS ISTVÁN

SUTYÁK JÓZSEF

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család

A kegyeleti hirdetéseket az interneten is megtekintheti:
C kategóriás jogosítvánnyal

VÖRÖS, aktívan tojó hibridek szállítással
eladók. 70/405-0711.

*354260*

Étterem

PECSENYEKACSA idei 3,5-4 kg 1500 Ft/
db, tyúkok 1200 Ft/db, jércék 1400 Ft/db
szállítással. 70/405-0880.

*354337*

ÁLLÁST KÍNÁL

Csokonai Deluxe
A legszebb napok a legjobb helyen!
A Csokonai étterem 80 fos különterme kiválóan
alkalmas esküvok lebonyolítására.

A Szuperinfó Média Kft.

Debrecen, Kossuth u. 21. - Tel.: +36 (52) 410-802

HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET

WWW.CSOKONAISOROZO.HU
+0);'0'52#4-1.5+.'*'6ě5)

345733

Hirdetni
szeretne?

korai munkakezdéssel

keres

Debrecen
Belváros, Nagyerdő
 +36-30-463-2541
Polgár,
Hajdúböszörmény,
Hajdúnánás és
Aradványpuszta

06-4699-88-99

341869

1 fő segédmunkást.

Érdeklődni: Rász K., tel.: 06/52-419-352

FAKITERMELÉS, veszélyes fák kivágása,
erdők vágása, tisztítása minden nemű
munka fakitermeléssel kapcsolatban érdekel. Kerti munka is. 06-30/2545-540.

AKÁC tűzifa 2500 Ft/q-tól, nyár 1700 Ft/q.
EUTR: AA6121943. Tel.: 70/392-9295.

SZOLGÁLTATÁS

Érdeklődni 9–16 óráig.
A jelentkező jelentkezésével
hozzájárul adatai kezeléséhez a
Szuperinfó Média Kft. honlapján
lévő adatvédelmi tájékoztatóban
leírtak szerint (www.szuperinfo.hu).

VILLANYSZERELÉS, mérőhelyek karbantartása, felújítása, áthelyezése, újak
kiépítése kismegszakítók cseréje, plombák bontása, zárása. Regisztrált szerelő:
06707728479

*348247*

*349381*

RÉGI,ÖREG motorkerékpárokat vásárolnék! 06309509170
*354457*

ÉLELMISZER

BÚTOR

A Glória Fashion Group Kft. hajdúböszörményi varrodájába férfi munkaerőt keres
ALAPANYAGRAKTÁROS pozícióra.
Érd.: 30/488-2525 354733

*351369*

JÁRMŰ

*353820*

KANAPÉ kihúzható, ülőgarnitúra, ágybetét, állólámpa, szőnyeg 30/2953234

MASSZÁZS! Svéd, frissítő, lazító, gyógy
és sportmasszázs a Csapókertben! 20-40
perces, bérlettel kedvezmény. Érd: kizárólag munkanapokon Tel: 06309074918
Judit/Reg 22/2019

Csak helyi lakosok
jelentkezését várjuk.

haon.hu/gyaszhirek/

NÉMET húsüzembe magyar csoportba
felveszünk hentes szakmunkásokat és
betanítást vállaló szorgalmas, kitartó
szakképzetleneket is.
MUNKARUHÁT, munkaeszközt a cég
térítésmentesen biztosít.
BÉR,NETTÓ:1200-1800 eur. Bp.-től
csak 815 km.
T:+49 1514 562 7999 Hegyesi Húsvár

*354465*

 +36-20-365-3899

HAJDÚ-BIHARI

HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATI MUNKÁRA

CO hegesztőket keresünk németországi
hosszú távú munkára, jogosítvány előny.
Szmet-Aqua Kft. 30/222-6095

343427

Adjon fel apróhirdetést,
gyászhirdetést,
megemlékezést,
köszönetnyilvánítást
és keretes hirdetést!

keresünk azonnali munkakezdéssel,
1 főt helyi és vidéki munkára, valamint

*352401*

területére

-es számot!

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT

GYŐR-MOSON-SOPRON megyei munkára azonnali kezdéssel betanított
dolgozókat keresünk, ingyenes szállás
lehetőséggel! Férfiak és Nők jelentkezését egyaránt várjuk! 8 általános iskolai végzettség szükséges! Jelentkezni
06/30-362-4338 Quality Job Kft.

területére

Hívja hétfőtől péntekig
8–16 óra között a

354120

352853

ÁLLAT

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRTYA

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

352702

97 éves korában csendesen elhunyt. Szeretett halottunk temetése
2019. november 13-án, szerdán 10:30 órakor lesz a Debreceni
Köztemető 1-es számú ravatalozó termében polgári szertartás szerint.
353824

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

CSORDÁS FERENCNÉ
Molnár Erzsébet

Szerettei

353828

352802

341900

353547

*350464*

OLASZLISZKÁN furmint bor 300 Ft/L
áron csak egyeztetett időpontban eladó.
Érd:0620/9238-265

*339299*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
FULL berendezett 2 lakásos ikerház nagy
telekkel, garázzsal Szombathelyen belvároshoz közel eladó. 06/70/421-7768.
*352921*

NÖVÉNY
DIÓFA oltványok több méretben, hivatalos debreceni faiskolából eladó. Tel:
06308645475
*351831*

VEGYES
*348925*

ÉPÍTÉSI TELEK
LEGÁNYI utcán 777nm-es építési telek eladó. 22 M Ft 30/621-52-81

*348589*

KEDVES HIRDETŐNK!

OKTATÁS

A 2018. január 2-től hatályba lépett
474/2017. Korm.-rend. 2. § (2) bekezdése
szerint a fatermékkel kapcsolatos
kereskedelmi tevékenység reklámozása
során a hirdetésekben a kereskedelmi
szereplő technikai azonosító számát
(EUTR szám) fel kell tüntetni. EUTR szám
hiányában a Kiadó jogosult a hirdetés
közzétételét mellőzni.

UTOLSÓ lehetőség OKJ-s Méhész
Aranykalászos Gazda, Emelőgép- Targonca-, Földmunkagépkezelő, Vagyonőr
végzettséget szerezni! Tel: 30/2283281
E001083/2015

341942

Megértésüket köszönjük!

*354724*

VÁLLALKOZÁS
AZONNALI belépéssel belföldi árufuvarozáshoz keresek 7,5t/15RL/24t/33RL gk.val rendelkező vállalkozókat. Érd.: 8–16-ig.
Tel.: 30/2183773
*354056*

TÁRSKERESÉS

INGATLAN

ITAL és füstmentes magas fiatalos 68 é.
nyugdíjas férfiként várom hasonló adottságú hölgyet végleges kapcsolatra. T: 0630/564-5196.
*353530*

MEZŐSAS központjában 100 m2-es tehermentes családi ház melléképületekkel,
akár azonnali költözéssel eladó. 4 M Ft.
20/945-4870.
*343998*
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X-faktorban a rapper

Évforduló

114 éve felszentelték a budapesti Szent István-templomot,
a későbbi Bazilikát.

Tivadar, Fedor,
Teodor, Bozsidár,
Nátán, Ugron

REGGEL

DÉLBEN

ESTE

8 °C

18 °C

14 °C

Szakítás ihlette Markovics Kristóf első dalszövegét.

borongós idő várható, és
ESTE

DEBRECEN.

Szombat reggel sűrű ködfoltok
REGGELhatározzák meg az
időjárást. A ködmentes
területeken kevés lesz a
felhő.

Ma
7 °C

Napközben tartósan
ködös
DÉLBENés napos területek
váltakoznak. Délután
erősebben megnövekszik a felhőzet.

Az esti, éjszakai órákban

A debreceni születésű Markovics Kristóf az
X-faktor tehetségkutató műsorban egészen a mentorházig menetelt. A Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola
és Kollégium tizenkettedikes
diákja végig nagy kedvence
volt a zsűrinek, s bár a táborban leblokkolt, így nem sikerült túl jól a produkciója, a
mentorok bizalmat szavaztak
neki, s lehetőséget kapott a
székes feladatra, amit aztán
sikerrel teljesített is.
Szilágyi-Pap Tímea, a tehetséges rapper testvére lapunknak elmondta, Kristóf egy éve
kezdett el szövegeket írni, amiket felmondott alapra, majd
elküldte az ismerőseinek. Ők
persze az első perctől kezdve
biztatják. – Saját elhatározásból jelentkezett a műsorba,
szerette volna megmutatni a
szövegeit, és visszajelzést szeretett volna kapni szakmabeliektől, hogy jó úton jár-e. Az,
hogy elnyerte ByeAlex tetszését és, hogy saját dallal jutha-

helyenként előfordulhat
kis mennyiségben eső.

Ködös és napos területek, majd felhősödés.
Polgár

18 °C

8 °C 18 °C
Téglás

7 °C 17 °C
Balmazújváros

8 °C 17 °C

Vámospércs

DEBRECEN

8 °C

18 °C

8 °C

18 °C

Püspökladány

8 °C 18 °C

Berettyóújfalu

9 °C 18 °C

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Napkelte:
06:25
Napnyugta:
15:59
VASÁRNAP

13 °C

15 °C

Borult ég,
eső, zápor,
majd délután
napsütés.

Komádi

Holdkelte:
15:09
Holdnyugta:
02:41
HÉTFŐ

5 °C

9 °C 18 °C

EUROPEAN WEATHER SERVICE

www.eumet.hu

KEDD

12 °C

6 °C

SZERDA

15 °C

11 °C

CSÜTÖRTÖK

16 °C

13 °C

Napsütéses
Erős felhősö- Borongós
és ködös tájak dés, kezdetben idő várható,
váltakoznak. szűrt napsü- kisebb esővel.
téssel.

ORVOS-METEOROLÓGIA:
Itt keleten egész nap gyenge melegfronti hatással, és az azzal járó egészségügyi tünetekkel
számolhatnak. A frontérzékenyek fejfájásra panaszkodhatnak. A megszokottnál fáradtabbak,
álmosabbak lehetünk.

19 °C

A cég igazgatója behívja az újonnan
felvett munkatársat:
– Már megbocsásson, de az önéletrajzában azt állította, hogy öt év szakmai gyakorlata van, viszont most megtudtam, hogy ez az első munkahelye!
– Elnézést, főnök, de az álláshirdetésben azt írták, jó képzelőerővel rendelkező alkalmazottat keresnek...
További viccek humor.haon.hu

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:
Ma a tartós köd nehezítheti az
autósok dolgát. A ködfoltokban hirtelen jelentősen
csökken a látótávolság!

A tehetség saját szerzeménnyel jutott a mentorházba 

tott be a mentorházba, még
most is felfoghatatlan számára – fogalmazott az érettségi
előtt álló fiú nővére, aki azt is
elárulta, Kristóf nemcsak kiválóan rappel, hanem nagyon
jó tanuló is, hiszen az iskolai
évek alatt szinte végig kitűnő
volt, s megkapta a Magyarország jó tanulója és jó sportolója
miniszteri oklevelet is.
Kristóf első szövegeit barátnőjével való szakítása
ihlette. – Egyszer ültem a
fürdőkádban és elkezdtem

FOTÓ: RTL KLUB

freestyle-ozni. Jöttek a rímpárok, amiket aztán papírra
vetettem. A csalódottságomat próbáltam rávetíteni a
mai társadalomra/lányokra,
amiből végül megszületett a
legelső dalszövegem – idézte
fel a X-faktor egyik adásában.
A fiúk csapatában a legjobb
hat közé jutott Kristófot már
csak egy hajszál választja el
az élő show-tól. Szurkoljunk
hát neki a hétvégén, hogy
ByeAlex a három tehetség
egyikeként őt válassza!  PTZ

lói karrierjével, és másban is
kipróbálja magát. Választása
a felnőttfilmes iparágra esett,
és büszkén vállalja, miből keresi a pénzét.
„Az év végén búcsút intek
a pornós szakmának, miután
lejárnak a szerződéseim. De
összességében nagyon büszkén tekintek vissza erre az
időszakra. Én nem egy átlagos pornós voltam, ebben a
munkában kizárólag én döntöttem a saját sorsom felett,
és csak egyedül vagy a barátommal szerepeltünk a videókban!” – idézi a The Sun az
Algemeen Dagbladnak kitárulkozó Veronát.
A korábbi sportoló egyébként börtönben is ült már:
2011-ben ugyanis 72 nap börtönre ítélték, miután elkezdett zsarolni egy férfit, aki
vele csalta a feleségét.  HBN

van de Leur neve, hiszen a
tornásznő a 2002-es, cívisvárosi világbajnokságon érte
el karrierje legnagyobb sikerét, mikor ezüstérmes lett. A
33 éves Verona van de Leur
2008-ban döntött úgy, hogy
végleg felhagy profi sporto-

Ismerősen csenghet a
debreceniek számára Verona

TORNA.

Verona van de Leur még mindig jó formában van 

FOTÓ: INSTAGRAM

www.haon.hu
További képek
és videók

A debreceni rend
őrök elfogták azt a társaságot,
mely szeptemberben több lakásba is betört. A nyomozás
folyamán a rendőrök látókörébe kerültek egy csoport
tagjai, akiket több hasonló
bűncselekmény elkövetésé-

M

Most úgy
ragad önhöz
a pénz, mint
a vashoz a
mágnes. Szerencsés periódusban van,
másrészt olyan pénzt fizetnek ki önnek,
amiről már lemondott.

Lina kellemes pihenést kíván a hétvégére
Lina miskolci diáklány. Kellemes pihenést kíván mindenkinek
a hétvégére a borongós idő ellenére. Ő már tudja, mivel tölti
az idejét: csipsz, popcorn és sok film. 
FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Csendes
lakótárs

vel is kapcsolatba lehetett
hozni. A nyomozók a három
férfit november 5-én elfogták,
majd előállították a rendőrkapitányságra, a kihallgatást
követően kezdeményezték
letartóztatásukat – közölte a
rendőrség.
HBN
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A pók, mely szövögeti kis hálóját, ha
úgy vesszük, igazi
kis házi kedvenc, hiszen szinte minden
háztartásban fellelhető. Nem igaz?
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE
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Vége minden
búnak-bajnak, ön új
társaságban
vigasztalódik, nem feltétlenül szerelmi
kapcsolatban, de a lelkének jót tesz.

Ön ma
kiválóan be
tudja osztani
az idejét, és
megtalálja a kellemes egyensúlyt a
munkája és a családja között. Most
mindenki elégedett azzal, amit nyújtani
tud szeretteinek.

955669

Y

A Mars–Jupiter szextil az
ön harmadik
és ötödik
sorsterületét köti össze, valószínűleg
a szeretteivel egy rövidebb, országon
belüli kirándulást tesznek.

Az első
sorsterületén
áthaladó
Vénuszt a
Hold kiválóan fényszögeli az ötödik
életterületről, ez azt erősíti meg önben,
mennyire fontos a szerelem, a szeretet.

H I R D ET ÉS

C

A retrográd
Merkúr az
ön ötödik
sorsterületén
tartózkodik, kiválóan fényszögelve,
egy újrakezdett szerelem most tüzesen
lobog. Ne sürgessen semmit!

Az első, második, harmadik
életterülete
most virágzik,
nem lesz hiány társaságban, rövidebb
utazásokban és pénzköltésben, de
most ezt ön örömmel teszi.

Lakat alatt a betörők
DEBRECEN.

Egy munkahelyi problémától nem tud
szabadulni.
Bár nagyon jó úton van a megoldás
felé, de nincs még itt az ideje, hogy a
végleges döntést meghozza.

A retrográd
Merkúr olyan
pénzt küld
most az ön
számára, amiről azt hitte, már soha
nem fog megkerülni. Az is lehet, hogy
egy régi munkáját fizetik ki.

Felnőttfilmes lett a tornász
A debreceni világbajnokságon ezüstérmet
szerző tornász büszke
új hivatására.

Az első
sorsterületén
áthaladó Holdat a Vénusz
egy trigonnal támogatja, ez kedvező
hatással van a szerelmi életére.
A Vénusz az
ön nyolcadik
sorsterületén
vonul át, a
Holdtól a tizenkettedik életterületről
kap egy kellemes fényszöget, ez felerősíti a szenvedélyt a párkapcsolatában.
Igazán romantikus estét élhet át!

Megér egy mosolyt

Folytatódik
a borongós
időjárás, néhol
kevés eső.

Horoszkóp

A Neptunusz
egy rövidebb
külföldi utat
ígér. Kedvesével, gyermekeivel, esetleg szüleivel
utazik, remek emlékekkel tér haza.

Beismerte
a széftolvaj

A Berettyóújfalui Járásbíróság november
7-én előkészítő ülésen kihirdetett ítéletében bűnösnek
mondta ki azt a férfit, aki 2018
szeptemberében lemásolta a
sértett kulcsát, bement a házába és onnan eltulajdonított
egy széfet, benne több millió
forinttal. A vádlott az előkészítő ülésen a terhére rótt
bűncselekmény elkövetését
elismerte, vallomását az elsőfokú bíróság elfogadta. B. T.-t
bűnösnek mondta ki jelentős
értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és közokirattal visszaélés
vétségében, ezért őt 2 év börtönbüntetésre – 4 évre felfüggesztve – ítélte. Az ítéletet az
ügyész, a vádlott és védője is
tudomásul vette, így az jogerős. 
HBN
HAJDÚ-BIHAR.
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